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Περίληψη 

 

Η διατροφή στην παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να επηρεάζει 

την υγεία των παιδιών και να έχουν προβλήματα στην ανάπτυξη τους αλλά και στην 

μετέπειτα ζωή τους. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των 

διατροφικών συνηθειών των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 νήπια από το 8ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο της Φλώρινας. 

Για να συγκεντρωθούν τα δεδομένα της έρευνας πραγματοποιήθηκε παρατήρηση και 

καταγραφή σε  ένα ημερολόγιο καθημερινής καταγραφής των γευμάτων που έφερναν 

τα νήπια από το σπίτι στο σχολείο.  Συμπληρώθηκαν 25 διατροφικά ημερολόγια ένα 

για κάθε νήπιο που συμμετείχε στην έρευνα. Έπειτα κατατίθενται τα διατροφικά 

ημερολόγια των νηπίων, όπου έγινε μια ανάλυση των γευμάτων τους σε 

διαγράμματα.  

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα διατροφικά  προφίλ των νηπίων. 

Ωστόσο τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικά τα ποσοστά των τροφών με πολύ λίπος, 

ζάχαρη ή αλάτι και ψωμί με δημητριακά ήταν υψηλά καθώς υπήρχαν στην 

καθημερινή προτίμηση των νηπίων έναντι των άλλων διατροφικών ομάδων. 

Τέλος, οι παράγοντες που επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες των νηπίων είναι 

τόσο το οικογενειακό όσο και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία ένας τέτοιος παράγοντας είναι και το νηπιαγωγείο, το οποίο πρέπει να 

ενισχύει τη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών από τη μικρή 

ηλικία. Απο την συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει η αναγκή παρέμβασης του 

νηπιαγωγείου για τη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διατροφή, Αγωγή Υγείας, Προσχολική ηλικία 
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Abstract 

 

Nutrition in early childhood is very important as it can affect children’s health and 

have problems in their development but also in later life. The specific study aims 

investigating the eating habits of preschool children in Greece. 

The participants of the study were 20 children fron the 8th day Kindergarten in 

Florina. To gather the survey data, a daily diary recording of the meals brought by the 

children from home to school was observed and recorded. 25 diary calendars were 

completed one for each child who participating in the survey. Then the infant diaries 

of the children are deposited, where their meals are analyzed on charts. 

Significant differences in the nutritional profiles of children were observed. However, 

the results showed overall that the percentage of foods with high fat, sugar or salt and 

cereal bread was high as they were present in the daily preference of children 

compared to other diets. 

Finally, the factors that affect the eating habits of children are both their family and 

their social environment. According to the literature, such a factor is also the 

Kindergarten, which should enhance the formation of children’s eating habits from an 

early age. This research revals the need for Kindergarten intervention to shape eating 

habits. 

 

Key words: Nutrition, Health Education, Preschool age 
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Εισαγωγή 

 

Στις μέρες μας έχει μειωθεί η καθημερινή πρόσληψη θερμίδων κατά άτομο, σε σχέση 

με τριάντα ή σαράντα χρόνια πριν.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τον προηγούμενο 

αιώνα υπήρχε μια ανάπτυξη στην βιομηχανία, στην τεχνολογία καθώς και στις 

επιστήμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στον σύχρονο τρόπο ζωής, στην 

επιβίωση των ανθρώπων αλλά και στην εξάλειψη ασθενειών που ταλαιπωρούσαν 

τους πληθυσμούς. Επίσης η τεχνολογική πρόοδος και η εκβιομηχάνιση είχαν ως 

αποτέλεσμα τη απασχόληση των ανθρώπων κυρίως σε μη χειρονακτικές εργασίες και 

τη μείωση της σωματικής τους άσκησης.  Οι αλλαγές αυτές όμως δημιούργησαν και 

νέα προβλήματα όπως είναι για παραδείγμα τα χρόνια νοσήματα που εμφανίστηκαν 

από τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων και του τρόπου ζωής τους. 

Παραδείγματα τέτοια είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η παχυσαρκία, ο καρκίνος, 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως το AIDS αλλά και τα ατυχήματα. Τα 

παραπάνω είναι μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

κοινωνία. 

Η έξελιξη όλων αυτών των ασθενειών δημιούργησε μια ανάγκη πρόληψης αλλά και 

επιμόρφωσης των ανθρώπων σε θέματα που έχουν σχέση με την υγεία τους και τις 

καθημερινές τους συνήθειες. Η πρόληψη είναι αναγκαίο να υπάρχει διότι περιορίζει 

αυτές τις ασθένειες, αλλά και ενημερώνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τις 

καθημερινές τους συνήθειες για να μην αποκτήσουν τις συγκεκριμένες ασθένειες. 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών 

των παιδιών και να ενισχύσει τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Δομείται ως εξής: 

Στο πρώτο κεφαλάιο αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο Αγωγης και Προαγωγής 

Υγείας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα σύγχρονα προβλήματα υγείας των 

παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Ακολούθως στο δεύτερο επίπεδο 

περιγράφεται η μεθοδολογία και αναλύεται η έρευνα σε διαγράμματα με τις πιο 

συχνές τροφές. Έπείτα υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των κολατσιών των νηπιών σε 

διαγράμματα πέντε διατροφικών ομάδων και ακολουθεί ο σχολιασμός τους. Τέλος 

παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. 



11 
 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1ο Κεφαλάιο: Αγωγή και Προαγωγή της υγείας. 

 

Αγωγή Υγείας. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (The World Health Organization -WHO), 

ιδρύθηκε το 1948 και πρόκειται για φορέα που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη, με 191 

κράτη-μέλη. Οι στόχοι του είναι: 

➢ Να παρέχει καθοδήγηση σε παγκόσμια θέματα υγείας. 

➢ Να θέτει παγκόσμια πρότυπα για την υγεία. 

➢ Να συνεργάζεται με κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχύονται και 

βελτιώνονται τα κατά τόπους εθνικά συστήματα υγείας (Μπουκουβάλα 2012). 

 Η διακήρυξη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που έγινε το 1948 ορίζει την 

Αγωγή Υγείας «ως μια εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει την διαμόρφωση 

προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία βελτιώνουν το επίπεδο υγείας των ανθρώπων». 

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η σύγχρονη Αγωγή Υγείας δεν στοχεύει μονο στην 

μεταφορά γνώσεων σε θέματα διατροφής αλλά και στην διαμόρφωση συμπεριφοράς  

απέναντι σε αυτά. 

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στην διαμόρφωση των προτύπων συμπεριφοράς 

της υγείας συνεισφέρει τόσο το φυσικό, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον. Η 

Προαγωγή Υγείας είναι μια έννοια παρεμφερή με την Αγωγή Υγείας. Στο Διεθνές 

Συνέδριο για την Προαγωγή της Υγείας που έγινε το 1986 η Προαγωγή της υγείας 

ορίζεται  «ως η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν 

και να βελτιώνουν την υγεία τους». 

Η υγεία αναφέρεται οχι μόνο στην αποχή από οποιαδήποτε νόσο αλλά και στην 

κατάσταση της πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 

(WHO, 1986).  

Επομένως, η Αγωγή είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία με κυρίους στόχους την 

υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών, που συμβάλλουν στην βελτιώση 
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των συνθηκών διαβίωσης και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. 

Στηρίζεται σε εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της σωστής υγείας. Καταλήγοντας λοιπόν η Αγωγή Υγείας είναι μια 

αναγκαία παράμετρος της σύγχρονης κοινωνίας και της πρωτογενούς πρόληψης. 

Κατά συνεπεία πρέπει να υπάρχει στα πρώιμα στάδια της ζωής των ανθρώπων. 

 

 

 

Αγωγή Υγείας και Σχολείο. 

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί ένα σύνολο μορφωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

μεταβιβάζονται είτε στα άτομα, είτε στις κοινότητες και σχετίζονται με την πρόληψη 

της ασθένειας ή της βλάβης και με την προαγωγή μιας θετικής υγείας (Αθανασίου, 

1995). Οι φορείς της αγωγής διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: την οικογένεια, το 

σχολείο και το παράλληλο σχολείο. 

Όσον αφορά την οικογένεια αναλαμβάνει την διαπαιδαγώγηση του παιδιού κατά τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του. Όταν το παιδί εντάσσεται σε περισσότερο οργανωμένα 

σχήματα, όπως το σχολείο ο ρόλος της οικογένειας περιορίζεται. Το σχολείο αποτελεί 

την έκφραση της συστηματικής και τυπικά διαρθρωμένης διαδικασίας της αγωγής και 

περιλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση, τη μόρφωση και την 

εκπαίδευση των μαθητών. Τέλος το παράλληλο σχολείο αναφέρεται στο σύνολο της 

κοινωνικής ζωής και των εμπειριών που αποκτούν οι μαθητές μέσα από την 

καθημερινότητα και την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της κοινωνίας. 

Το σχολικό σύστημα έχει στενή σχέση με την διαδικασία της Αγωγής Υγείας για δύο 

βασικούς λόγους. Αρχικά τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία διαμόρφωσης της 

προσωπικότητας τους που είναι κρίσιμη για την απόκτηση της κατάλληλης 

ισορροπίας για την υγεία. Βιώνουν τις σχέσεις με το περιβάλλον και μαθαίνουν να το 

αντιμετωπίζουν σωματικά και νοητικά. Επομένως η Αγωγή Υγείας οφείλει να 

βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει αντίληψη και γνώση του εαυτού του και του 

σώματος του και να αντιμετωπίσει τους κανόνες και τις επιδράσεις του φυσικού και 

κοινωνικού του περιβάλλοντος. Παράλληλα η ηλικία αυτή είναι κρίσιμη για την 
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διαμόρφωση στάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία.  Η εκπαίδευση πρέπει να 

βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει θετικές στάσεις για την υγεία, ή να αντιμετωπίζει 

κριτικά αρνητικές επιδράσεις. Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία εστιάζει στην πρακτική 

εφαρμογή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την υγεία (Γκούβρα, 

Κυρίδης, Μαυρικακή, 2001). 

Η Αγωγή Υγείας στο σχολείο στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές τις 

απαραίτητες πληροφορίες και ικανότητες, ώστε να γίνουν υγιείς ενήλικες και να 

μάθουν συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Η σχολική Αγωγή Υγείας έχει δύο 

κύριους στόχους: 

➢ Να απευθυνθεί στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων που είναι 

συγκεντρωμένα στο σχολείο, ανεξάρτητα από το πνευματικό επίπεδο των 

γονιών τους. 

➢ Να φτάσει στα παιδιά πριν αυτά διαμορφώσουν αρνητικές συνήθειες για την 

υγεία τους σε μια περίοδο που το πνεύμα τους είναι ακόμη ανοιχτό σε 

μηνύματα  (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικακή, 2001). 

 

Η Αγωγή Υγείας δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά 

αποτελεί στοιχείο κάθε πτυχής της σχολικής ζωής και εξασφαλίσει τους μαθητές με 

ικανότητες ώστε: 

➢ Να βρίσκουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες. 

➢ Να σχεδιάσουν μια έρευνα και να αξιολογούν τα δεδομένα της. 

➢ Να επικοινωνούν. 

➢ Να ερμηνεύουν τις σχέσεις μεταξύ φυσικού κόσμου και των ανθρώπων. 

➢ Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους και να κάνουν 

τις σωστές επιλογές. 

➢ Να προστατεύουν την ατομική τους υγεία και την υγεία των άλλων    

(Στάππα, 2000). 

Η Αγωγή Υγείας στο σχολείο λαμβάνει χώρα είτε μέσα από τη διδασκαλία άλλων 

μαθημάτων,  είτε με την εκπόνηση προγραμμάτων.  
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Καταλήγοντας λοιπόν η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι  «η εκπαιδευτική 

διαδικασία διεπιστημονικού και διαθεματικού χαρακτήρα, η οποία συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική 

πραγματικότητα. Σκοπός της Αγωγής Υγείας ορίζεται η προάσπιση, βελτίωση και η 

προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών. Αφενός με 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέψης τους και αφετέρου με την 

αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβαλλοντός τους»  (Στάππα, 2010). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι πρόσθετοι στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι:  

➢ Η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της με την κοινωνική 

πραγματικότητα. 

➢ Η πρόληψη του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την αγορά 

εργασίας. 

➢ Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση. 

➢ Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
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Ο εκπαιδευτικός στην σχολική Αγωγή Υγείας. 

Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν στην πραγματικότητα τρεις επιλογές για την 

διδασκαλία της Αγωγής Υγείας. Άρχικα η πρώτη επιλογή είναι η πιο εύκολη για τον 

εκπαιδευτικό. Αν το αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπει κάποια διαφορετική 

προσέγγιση, τότε τα θέματα υγείας αντιμετωπίζονται ως απλές ενότητες στο σχολείο. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο η Αγωγή Υγείας δεν αποτελεί κάποια ξεχωριστή υπόσταση 

άλλα μια ύλη κάποιου σχολικού μαθήματος, όπου οι εκπαιδευτικοί το προσεγγίσουν 

σύμφωνα με αυτό που ισχύει για το μάθημα. 

Η δεύτερη επιλογή απαιτεί την πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και αναλαμβάνει την 

ευαισθητοποίηση του σε θέματα υγείας και μια θετική στάση απέναντι στην Αγωγή 

Υγείας. Εφιστούν την προσοχή των μαθητών στην Αγωγή Υγείας και τονίζουν τη 

σημασία των πληροφοριών και των αξιών που αναφέρονται στην υγεία τους.  

Τέλος η τρίτη επιλογή έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς,  όσο και από τους μαθητές.  Η Αγωγή Υγείας σε αυτήν την επιλογή 

αναπτύσσει τη δική της μεθοδολογία. Προϋποθέτει από τους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο χρόνο για την αναμειξή τους και περισσότερες ώρες ημερήσιας και 

εβδομαδιαίας διδακτικής προετοιμασίας. 

Η θεματική της Αγωγής Υγείας είναι τόσο σημαντική που απαιτεί θυσίες τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

οφείλουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ασχοληθούν με την Αγωγή Υγείας στο 

σχολείο είναι: 

➢ Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ζητήματα υγείας που είναι πρωταρχικής 

σημασίας για να ενταχθούν στην Αγωγή Υγείας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να 

οριοθετούν ένα πλαίσιο υγιεινών τρόπων ζωής και συνθηκών διαβίωσης. 

➢ Να είναι σε θέση να ξεκινούν από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές 

σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν την 

υγεία. 

➢ Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα οικοδόμησης ενός 

ολιστικού σχολείου μέσα από την ανάπτυξη ενός προγράμματος μαθημάτων 

στην Αγωγή Υγείας  (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικακή, 2001). 
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Ο εκπαιδευτικός που ασχολείται με την Αγωγή Υγείας θα πρέπει να είναι: 

➢ Καθοδηγητής: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγεί με ιδιαίτερη 

προσοχή. Οφείλει να είναι ο καθοδηγητής τόσο στον κόσμο της γνώσης όσο 

και στον κοινωνικό κόσμο, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις κοινωνικές 

αξίες. 

➢ Οργανωτής:  Ο εκπαιδευτικός είναι ο φυσικός ηγέτης της κοινωνικής ομάδας 

που σχηματίζει η σχολική τάξη.  Από αυτόν το ρολό προκύπτει η δυνατότητα 

του να οργανώνει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα που 

θέτει το σχολικό σύστημα. 

➢ Ερευνητής:  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανακαλύψει ο ίδιος τις γνώσεις που 

θα του χρειαστούν για να διεκπεραιώσει τη διδασκαλία του. Με άλλα λόγια 

θα συλλέξει πληροφορίες και θα τις αξιολογήσει επιστημονικά και 

παιδαγωγικά στους μαθητές του. 

➢ Φίλος:  Ο εκπαιδευτικός με την Αγωγή Υγείας έρχεται κοντά με τους μαθητές 

με αποτέλεσμα να τον νιώθουν φίλο τους και να τον εμπιστευθούν, να 

συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός 

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρακακή, 2001). 

Βέβαια, πολλές από τις προυγουμένες ιδιότητες οφείλουν να τις διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί είτε εμπλέκονται,  είτε οχι στη διαδικασία της Αγωγής Υγείας. 
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Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική Αγωγή Υγείας. 

 Η Αγωγή Υγείας συνθέτει μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν 

πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πλαίσια του σχολείου. Ο κυριότερος φορέας στην 

Αγωγή Υγείας για τα παιδιά είναι η οικογένεια. Η οικογένεια παραμένει κοντά στα 

μέλη της εξασφαλίζοντας τους την μεγαλύτερη ηθική,  ψυχολογική και υλική στήριξη 

και τους καθοδηγεί. 

 Ο ρόλος της οικογένειας απέναντι στην Αγωγή Υγείας έχει σχέση με κοινωνικούς 

παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή της οικογένειας. Για 

παράδειγμα τα τελευταία χρόνια η οικογένεια ως προς τον αριθμό της έχει ελαττωθεί 

λόγω του οικονομικού και οικογενειακού προγραμματισμού. Επομένως η οικογένεια 

έχει αποκτήσει την πυρηνική μορφή και συνήθως αποτελείται από τρια με τέσσερα 

άτομα. Οι ανάγκες των παιδιών για φροντίδα, αγάπη και προστασία δεν έχουν 

άλλαξει όλα αυτά τα χρόνια. 

 Η εκπαίδευση στο σχολείο δεν περιορίζει το ρόλο της οικογένειας για την φροντίδα 

τους. Επίσης η κοινωνική,  ψυχική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη τους κατανέμεται 

ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Η ανάπτυξη των παιδιών είναι μια θεσμική 

ευθύνη που αναλαμβάνουν από κοινού η οικογένεια και το σχολείο. Για να είναι 

αποτελεσματική η διαδικασία της Αγωγής Υγείας οφείλει να υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ των δύο βασικών φορέων παροχής. Η συνεργασία της οικογένειας με το 

σχολείο πρέπει να είναι ομαλή και να μην δυσκολεύει το σύνολο της διαδικασίας. 

 Η συμμετοχή των γονέων στα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι καθοριστική για 

την επιτυχία τους. Το σχολείο από μόνο του δεν μπορει να καταφέρει την πλήρη 

εμπέδωση και βίωση των αξίων που προάγουν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η 

συμμετοχή των γονέων προσανατολίζεται σε δύο βασικές διαδικασίες: 

➢ Στην άμεση συμμετοχή των γονέων,  η οποία οφείλει να περιλαμβάνει την 

σχολική εργασία μαζί με το παιδί στο σπίτι. 

➢ Στην έμμεση συμμετοχή των γονέων, η οποία θα περιλαμβάνει πρόσφατες 

πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα από το ίδιο το παιδί.  

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικακή, 2001). 
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 Καταλήγοντας λοιπόν το σχολείο πρέπει να είναι ένα φιλόξενο μέρος για τους γονείς. 

Να νιώθουν ότι φροντίζει τα παιδιά τους και να συνεργάζεται με το σχολείο για την 

ανατροφή τους. Έτσι θα υπάρχει στένη επικοινωνία με τους γονείς με απόφαση του 

σχολείου και να είναι επιθυμητές οι παρατηρήσεις και οι επισκέψεις των γονέων. 

 

 

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας  που πραγματοποιούνται στα σχολεία. 

 

Η Αγωγή Υγείας είναι θεσμοθετημένη για τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, πιο 

συγκεκριμένα «Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

εφαρμόζονται προγράμματα Αγωγή Υγείας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

αποτελούν τμήμα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων 

αυτών και περιλαμβάνουν τη διδασκόμενη αναλυτική ύλη και τις σχετικές 

δραστηριότητες» (άρθρο 7,ν.2817/ΦΕΚ78/14-3-2000 στο Στάππα 2000). 

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό είναι μια 

κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. 

Οι βασικοί άξονες του γνωστικού περιεχομένου των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

είναι: 

➢ Διαπροσωπικές σχέσεις-Ψυχική υγεία. 

➢ Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

➢ Κατανάλωση και υγεία. 

➢ Σεξουαλική Αγωγή-Διφυλικές σχέσεις. 

➢ Φυσική άσκηση και υγεία. 

➢ Κυκλοφοριακή Αγωγή-Ατυχήματα. 

➢ Περιβάλλον και υγεία. 

➢ Εθελοντισμός. 
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➢ Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

αντιμετώπιση του φόβου.) (ΔΕΠΠΣ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Αγωγή Υγείας). 

Οι στόχοι και οι άρχες των προγραμμάτων της Αγωγής Υγείας πρέπει να 

κατανοηθούν από όλους τους εκπαιδευτικούς. Επομένως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να έχουν κατανοήσει σε βάθος τους σπουδαιότερους παράγοντες που επιδρούν πάνω 

στην κατάσταση της υγείας των ατόμων. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

κληρονομικότητα, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής και η συμπεριφορά μας σε σχέση με 

την υγεία. Επίσης οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συσχετίζουν αυτές τις επιδράσεις με 

συγκεκριμένες ασθένειες που απειλούν την υγεία, όπως οι διάφορες μορφές 

καρκίνου, οι καρδιαγγειάκες παθήσεις κ.λπ (Αθανασίου, 2004). 

Ακόμη οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση ν΄αναγνωρίσουν τις κύριες 

συνιστώσες ενός υγεινού τρόπου ζωής που είναι: 

➢ Η διατροφή. 

➢ Η χρήση και κατάχρηση ουσιών, όπως ο καπνός και άλλα φάρμακα. 

➢ Η σεξουαλική συμπεριφορά. 

➢ Η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες και στην ηλιακή ακτινοβολία. 

➢ Το στρες. 

➢ Οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

➢ Η φυσική δραστηριότητα και άσκηση. 

➢ Το περιβάλλον και οι συνθήκες διαβίωσης (Αθανασίου, 2004). 
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Σύγχρονα προβλήματα υγείας παιδιών προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας. 

 

 

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται το πρόβλημα της κατανάλωσης και οι επιπτώσεις που 

έχουν στην υγεία των παιδιών. Παρατίθενται ορισμένα από τα προβλήματα 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας όπως είναι για παράδειγμα η παχυσαρκία, η 

στοματική υγιεινή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, o 

σακχαρώδης διαβήτης καθώς και το πρόβλημα του καρκίνου. Τα συγκεκριμένα 

προβλήματα απειλούν κυρίως τα παιδιά και η πρόληψη τους θα πρέπει να αρχίζει από 

την παιδική ηλικία. 

 

 

Παχυσαρκία 

Η Παχυσαρκία αναφέρεται στην περίσσεια ύπαρξη σωματικού βάρους που 

προέρχεται από το λίπος, τους μυς, τα οστά και το νέρο. (National Institute of Health 

at all, 2010 αναφορά από το «National Institutes of Health, National Heart, Lung, and 

Blood Institute. (2010), “Disease and conditions index: What are overweight and 

obesity? Bethesda, MD: National Institutes of Health. ») 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την 

παχυσαρκία, καθώς υπάρχουν χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και 

υιοθέτηση μη υγιεινών διατροφικών συνηθειών, με αποτέλεσμα να έχουμε μια 

δραματική αύξηση του φαινομένου της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι μια 

πολυπαραγοντική νόσος, καθώς οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των 

οποίων βιολογικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, γενετικοί, 

νευρολογικοί καθώς και σε ορισμένα φάρμακα (Αθανασίου, 2004). Παράλληλα τα  
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παχύσαρκα παιδιά αυτά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αντιμετωπίζουν αρκετές 

φορές τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους συνομηλίκους τους. 

Για να αντιληφθούμε πότε ένα άτομο είναι παχύσαρκο δεν αρκεί η απλή παρατήρηση, 

γιατί είναι δύσκολο να υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση. Γι’αυτόν το λόγο 

χρησιμοποιούμε κάποιους δείκτες, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αντικειμενικό 

τρόπο εκτίμησης της κατάστασης. Ο πιο αποδεκτός και αξιόπιστος δείκτης είναι ο 

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους σε 

κιλά δια του ύψους στο τετράγωνο (Kg/m2 ). 

Η παχυσαρκία στην παιδική και νεανική ηλικία έχει περιγραφτεί ως παγκοσμία 

επιδημία σύμφωνα με το WHO. Τα ποσόστα των παχύσαρκων ατόμων σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης είναι υψηλά. Σήμερα υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη τα υπέρβαρα 

παιδιά σχολικής ηλικίας φτάνουν τα 14 εκατομμύρια ενώ τα παχύσαρκα τα 3 

εκατομμύρια. 

Η παχυσαρκία έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την υγεία των παιδιών 

και των εφήβων. Η παιδική παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου ΙΙ, 

καρδιαγγειακή ασθένεια, υπέρταση, ορισμένοι τύποι καρκίνου, όπως του μαστού, του 

παχέος εντέρου, αρθιτίδα που είναι ένα προβλήμα υγείας που προκαλεί πόνο, οίδημα, 

δυσκαμψία σε μια ή περισσοτερές αρθώσεις (WHO, 2006). 

Το λίπος είναι απαραίτητο συστατικό στην διατροφή του παιδιού όταν είναι σε 

φυσιολογικά επίπεδα. Παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν 

στην ομαλή ανάπτυξη και δεν επιτρέπεται κανένας περιορισμός στην κατανάλωση 

του σε παιδιά κάτω των δύο ετών. 

Όσο αφορά τα παιδιά νηπιακής ηλικίας (4-6 ετών) πρέπει να περιορίστει η 

κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά. Η ποσότητα της 

τροφής που πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από εκείνη που χρειάζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες. Αλλιώς η επιπλέον 

ποσότητα μετατρέπεται σε λίπος που αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα ή και σε άλλα 

μέρη του σώματος. Το περιττό λίπος μπορεί να προέλθει και από τη διατροφή που 

είναι πλούσια σε θερμίδες και από έλλειψη σωματικής άσκησης (Αθανασίου, 2004). 
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Στοματική Υγιεινή 

Η Στοματική Υγιεινή είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην παιδική ηλικία. Η πιο 

σημαντική αιτία είναι η ζάχαρη που βρίσκεται στα αναψυκτικά, στα μπισκότα, στο 

κέικ, στους χυμούς φρούτων και στο μέλι. Η συχνότητα με την οποία καταναλώνουμε 

την ζάχαρη αποτελεί αιτιολογία για την άμεση φροντίδα των δοντιών μας. Αυτό 

συμβαίνει γιατί αυξάνεται η οδοντική διάβρωση λόγω των εξωγενών και των 

ενδογενών οξέων που οφείλονται στην μεγάλη κατανάλωση των φαγητών που 

περιέχουν ζάχαρη (WHO, 2006). 

Οι πιο διαδεδομένες νόσοι του στόματος είναι η τερηδόνα και οι νόσοι του 

περιοδοντίου. Η οδοντική τερηδόνα είναι η νόσος που καταστρέφει τους σκληρούς 

ιστούς των δοντιών και είναι πολύ συνηθισμένη στα παιδιά. Ένας άλλος τύπος 

τερηδόνας, η παιδική τερηδόνα εμφανίζεται σε βρέφη και νήπια και θεωρείται ότι 

σχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή παρατεταμένη χρήση μπιμπέρο, 

θηλασμός. 

Οι νόσοι του περιοδοντίου προσβάλλουν τα ούλα (ουλίτιδα) καθώς και τους ιστούς 

που συγκρατούν τα δόντια (ίνες περιοδοντίου, περιοδοντίτιδα). Θεωρούνται οι πιο 

συνηθισμένες αιτίες απώλειας δοντιών στους ενήλικες. Η ουλίτιδα, η οποία 

προσβάλλει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, αλλά και σημαντικό ποσοστό των 

παιδιών χαρακτηρίζεται από τη διόγκωση των ούλων και το έντονο κόκκινο χρώμα 

αλλά και την αιμορραγία κυρίως στο βούρτσισμα. 

Η πρώτη επίσκεψη ενός παιδιού στον οδοντίατρο θα πρέπει να προγραμματίζεται 

όταν το παιδί είναι 1 ετούς, εκτός και αν προκύψουν κάποια προβλήματα νωρίτερα. 

Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών συνήθως εμφανίζονται οι πρώτοι 

μόνιμοι γομφίοι. 

Ο ρόλος της οικογένειας στη διατήρηση της υγείας του στόματος είναι πολύ 

σημαντικός. Από πολύ νωρίς θα πρέπει οι γονείς να εξασκήσουν τα παιδιά τους στη 

σωστή φροντίδα των δοντιών και στην αποφυγή ενδιάμεσων γευμάτων και κυρίως 

σακχαρούχων σνακς. Όταν τα ενδιάμεσα γεύματα δεν μπορούν να αποφευχθούν,τότε 

είναι προτιμότερο να επιλέγεται κάτι από τα παρακάτω: 
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➢ Πρωτεϊνούχες τροφές: φιστίκια, αβγά, μικρά λουκάνικα, καρύδια, κοτόπουλο, 

μοσχάρι, γαλοπούλα, τυρί, ζαμπόν. 

➢ Φρούτα: χυμοί χωρίς ζάχαρη, αχλάδια, δαμάσκηνα, μήλό 

➢ Λαχανικά: λάχανο, μαρούλι, αγγούρι, καρότα.   

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικακή, 2001). 

Η αγωγή για την στοματική υγεία θα πρέπει να είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής Αγωγή Υγείας. Η προσπάθεια 

του εκπαιδευτικού θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και 

να εστιάζει: 

➢ Στο καθημερινό βούρτισμα και στη χρήση οδοντικού νήματος. 

➢ Σε εκείνες τις συνήθειες διατροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση της 

στοματικής υγείας. 

➢ Στη σύσταση για τακτικούς οδοντικούς ελέγχους από τον οδοντίατρο. 

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικακή,2001). 

 

 

 

 

Σωματική άσκηση 

Η σωματική άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόληψη ασθενειών και για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της σχολικής Αγωγής Υγείας. Επομένως 

αν θέλουμε να υιοθετήσουμε συνήθειες που βελτιώνουν και προάγουν την υγεία μας 

δε θα πρέπει να παραλείπουμε την τακτική σωματική άσκηση. Τα οφέλη από την 

τακτική σωματική άσκηση αφορούν όλες τις ηλικίες και τα δύο φύλα. 

Η σωματική άσκηση πιστεύεται ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει 

το βάρος των παιδιών. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν την μεγαλύτερη 

ανάγκη να παίξουν και να κινηθούν. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι τα ποσοστά 

σωματικής άσκησης των παιδιών και των εφήβων είναι χαμηλά τα τελευταία χρόνια. 
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Η έλλειψη σωματικής άσκησης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στο να γίνει 

κάποιος υπέρβαρος και παχύσαρκος. Αυτό οφείλεται στην καθιστική ζωή που έχουν 

υιοθετήσει και λόγω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που παίζουν (WHO, 2006). 

Επίσης οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση αφού υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι τα οφέλη της σωματικής άσκησης είναι πολλά και 

ποικίλα σε όλα τα συστήματα του οργανισμού όπως το μυϊκό, το ερειστικό, το 

κυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό. 

Με τη σωματική άσκηση μειώνεται ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου,ειδικότερα από 

παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και 

ο σακχαρώδης διαβήτης. Επίσης συμβάλλει στην αύξηση της οστικής μάζας, 

ιδιαίτερα κατά την εφηβεία και στην καλή κατάσταση των οστών. 

Για να διατηρηθεί ένα υγιές βάρος τα παιδιά και οι εφήβοι πρέπει να εξισορροπήσουν 

την πρόσληψη και την κατανάλωση ενέργειας. Η σωματική άσκηση βοηθάει 

σημαντικά τη σωστή λειτουργία της καρδιάς, καθώς και προσλαμβάνει σημαντικά τα 

καρδιοαγγειακά νοσήματα. 

 

 

 

Καρδιαγγειακά νοσήματα 

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις κατέχουν στην χώρα μας τη δεύτερη θέση των αιτιών 

που σχετίζονται με την πρώιμη θνησιμότητα του πληθυσμού. Είναι λοιπόν επιτακτική 

η ανάγκη της Αγωγής Υγείας στην πρόληψη αυτών των νοσημάτων στο σχολείο, 

ιδιαίτερα όταν έχει διαπιστωθεί ότι οι αρχικές βλάβες έλκουν την καταγωγή τους 

στην παιδική ηλικία (Αθανασίου, 2004). 

Το κυκλοφορικό συστήμα έχει ως σκοπό τη μεταφορά οξυγόνου (Ο2) στα κύτταρα 

του σώματος και των θρεπτικών συστατικών, καθώς και την απομάκρυνση διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2) από αυτά. Η καρδιά σαν αντλία διοχετεύει το αίμα, ενώ οι 

αρτηρίες χρησιμεύουν σαν αγωγοί για την κυκλοφορία του αίματος. Το αίμα 
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επιστρέφει στην καρδιά με τη βοήθεια ενός άλλου συστήματος αγωγών τις φλέβες. Οι 

αρτηρίες πρέπει να είναι ανοιχτές, ώστε τα κύτταρα του οργανισμού να είναι υγιή και 

ζωντανά. 

Καθώς,όμως τα χρόνια περνούν τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά 

μπορεί να υποστούν μια διαδικασία σκλήρυνσης των αρτηριών, η οποία ονομάζεται 

αρτηριοσκλήρωση. Η αρτηριοσκληρωτική πλάκα μπορεί να προκαλέσει στένωση ή 

ακόμη και απόφραξη της αρτηρίας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

ροής του αίματος. 

Πιο σημαντική η στεφανιαία νόσος αποτελεί σήμερα ένα από τα σύχρονα 

προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία. Είναι η νόσος των στεφανιαίων αρτηριών, 

η οποία προκαλείται από την αρτηριοσκληρυντική απόφραξη των αρτηριών της 

καρδιάς. Ορίζεται ως η ελάττωση της τροφοδοσίας με αίμα μιας περιοχής της 

καρδιάς, γεγονός που συνοδεύεται από βαριές συνέπειες για την καρδιακή λειτουργία 

και τη ζωή ενός ατόμου (Αθανασίου, 2004). 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες πρόκλησης της στεφανιαίας νόσου μπορεί να είναι 

σύμφωνα με τον Αθανασίου η κληρονομικότητα, η ηλικία και το φύλο, το κάπνισμα, 

η υπέρταση, η χοληστερίνη και η απουσία σωματικής άσκησης. 

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή 

διατροφή και την σωστή σωματική άσκηση. Είναι φανερό ότι πρέπει να αρχίσει μια 

οργανωμένη προσπάθεια για την Αγωγή της Υγείας από τα πρώιμα στάδια της 

ηλικίας των παιδιών καθώς έχει παρατηρηθεί ότι από την ηλικία των τριών χρόνων 

αρχίσει εναπόθεση λιπιδίων στο εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών. 

Η επιδημία αυτή των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να ανακοπεί μόνο αν 

βελτιωθεί ο τρόπος ζωής και αρχίζει από την νηπιακή ηλικία. Αυτό σημαίνει: 

➢ Επαναφορά στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής. 

➢ Έλεγχο του σωματικού βάρους, έτσι ώστε να παραμένει μέσα στο κανονικά 

όρια. 

➢ Συχνή σωματική άσκηση. 

➢ Αποχή από το κάπνισμα (Αθανασίου, 2004). 
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Σακχαρώδης διαβήτης 

Υπάρχουν δύο μορφές σακχαρώδους διαβήτη που διακρίνονται κλινικά: μια πολύ 

σοβαρή μορφή που εμφανίζεται κατά την παιδική ή νεανική ηλικία και μια πιο ήπια 

μορφή που εμφανίζεται στα ηλικιωμένα άτομα. Ο πρώτος τύπος ελέγχεται με τη 

χορήγηση ινσουλίνης  σε όλη τη διάρκεια ζωής του άτομου και γι΄αυτό η ασθένεια 

ονομάζεται διαβήτης εξαρτημένος από την ινσουλίνη ή τύπος 1. Η ήπια μορφή 

μπορεί να ελεγχθεί με κατάλληλη δίαιτα αλλά μπορεί να απαιτεί περιστασιακά και τη 

χορήγηση ινσουλίνης και ονομάζεται διαβήτης μη εξαρτημένος από την ινσουλίνη ή 

τύπος 2. Οι διαβητικές γυναίκες συχνά γεννούν υπέρβαρα βρέφη ή βρέφη με μεγάλη 

θνησιμότητα κατά τη γέννηση  (Παταργιάς, Αλεπόρου, 2005). 

Ο κίνδυνος εμφανίζεται και σε μερικές γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα διαβήτη 

πριν από την κύηση. Είναι ο επονομαζόμενος διαβήτης της κύησης. Εμφανίζεται σε 

γυναίκες που αναπτύσσουν δυσανεξία στους υδατάνθρακες κατά την κύηση, καθώς 

και σε μερικές γυναίκες που αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της κύησης ότι είναι 

διαβητικές. Οι γυναίκες της πρώτης ομάδας μπορεί να επανέλθουν στα φυσιολογικά 

επίπεδα μετά το τέλος της κύησης, παρόλο που πολλές απ’αυτές αναπτύσσουν πάλι 

διαβήτη ύστερα από αρκετά χρόνια. Ο διαβήτης εμφανίζεται επίσης ως δευτερογενής 

συνέπεια άλλων ασθενειών. Είναι σήμερα γνωστό ότι άτομα με μυοτονική δυστροφία 

έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Φαίνεται λοιπόν ότι η αιτιολογία του 

σακχαρώδους διαβήτη είναι πολύ ετερογενής. 

Η απόδειξη ότι ο σακχαρώδης διαβήτης καθορίζεται τουλάχιστον εν μέρει γενετικά 

προέρχεται κυρίως από μελέτες διδύμων, καθώς και από τη συχνότητα της ασθένειας 

μεταξύ των συγγενών των νοσούντων ατόμων. Πρόσφατες μελέτες που αφορούν τους 

δύο τύπους διαβήτη έδειξαν ότι η συμφωνία στον τύπο 1 είναι 50% ενώ στον τύπο 2 

είναι 90%. Τα δεδομένα ασφαλώς συμφωνούν με την ιδέα ότι οι γενετικοί 

παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη, αλλά 

το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό μονοζυγωτικών διδύμων ήταν ασύμφωνοι 

υποδηλώνει ότι το περιβάλλον παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. (Παταργιάς, Αλεπόρου, 

2005). 

Το 25%-50% των διαβητικών έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας σε 

σχέση με το 15% του υπόλοιπου πληθυσμού. Η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας 
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στους συγγενείς των διαβητικών είναι 10%-30% σε σχέση με 1%-6% που 

εμφανίζεται σε συγγενείς μη διαβητικών. Άτομα με διαβήτη εξαρτημένο από 

ινσουλίνη παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνοσων διαταραχών όπως 

αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και κακοήθη αναιμία  (Παταργιάς, Αλεπόρου, 2005). 

Ο διαβήτης κληρονομείται ως ένας αυτοσωμικός χαρακτήρας ένω άλλοι ερευνητές 

πιστεύουν ότι οφείλεται στη δράση πολλών γονιδίων, δηλαδή σε πολυπαραγοντική 

κληρονομικότητα. Ένας λόγος που οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι 

πολυπαραγοντική κληρονομικότητα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός του 

επιπέδου του σακχάρου του αίματος μετά την κατανάλωση γλυκόζης ανάμεσα στους 

συγγενείς διαβητικού και στην ομάδα ελέγχου. Οι συχνότητες κληρονόμησης στους 

συγγενείς διαβητικών επίσης συγκλίνουν στην πολυπαραγοντική κληρονομικότητα. 

Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στον τύπο 2 της ασθένειας, που εξαρτάται από το αν ο 

ασθενής είναι παχύσαρκος ή όχι. Βρέθηκε ότι το 15%-20% των ατόμων με τον τύπο 2 

της ασθένειας έχουν αντισώματα ως προς ειδικά ενδοκρινή κύτταρα του 

γαστρεντερικού σωλήνα που παράγουν μια ορμόνη που παίζει ρόλο στην έκκριση της 

ινσουλίνης. Όσον αφορά τον τύπο 1 της ασθένειας, βρέθηκε ότι ίσως είναι το 

αποτέλεσμα μόλυσης από κάποιο ιό που προκαλεί καταστροφή του παγκρέατος στα 

άτομα που είναι γενετικά προδιατεθειμένα  (Παταργιάς, Αλεπόρου, 2005). 

 

 

 

 

Καρκίνος 

Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα συχνά και σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο καρκίνος σε ορισμένες του μορφές 

προσβάλλει περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού, ευθύνεται για περισσότερα από 

το 20% των θανάτων, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες αποτελεί το 10% του ολικού 

κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι περισσότεροι καρκίνοι 

εμφανίζονται κατά τη μέση ηλικία του ανθρώπου, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις 
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που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Γενικά ο καρκίνος εμφανίζει μεγαλύτερο 

βαθμό κακοήθειας όταν εμφανίζεται σε νεαρά άτομα  (Παταργιάς, Αλεπόρου, 2005). 

Οι πιο σημαντικοί διαιτητικοί παράγοντες που είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν στη 

δημιουργία καρκίνου στο πεπτικό σύστημα είναι: 

➢ Τα αλκοολούχα ποτά. 

➢ Οι τροφές που είναι πλούσιες σε λίπη και θερμίδες. 

➢ Η συχνή διατροφή με καλοψημένο ή σχεδόν καμένο κρέας. 

➢ Οι ξηροί καρποί ή τα δημητριακά που έχουν μολυνθεί με αφλατοξίνες, 

εξαιτίας της αποθήκευσης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (ισχυρές 

καρινογόνες ενώσεις)  (Αθανασίου, 2004). 

Έχει διαπιστωθεί ότι μόνο το 5% των καρκίνων είναι πιθανό να ακολουθεί οικογενή 

τύπο κληρονομικότητας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η κληρονομικότητα δεν 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Η αιτία δημιουργίας καρκίνου είναι οι γονιδιακές 

μεταλλάξεις και συνεπώς οι καρκινογόνοι παράγοντες δρουν στον οργανισμό 

προκαλώντας μια μετάλλαξη. Οι μεταλλάξεις που οδηγούν σε καρκινογένηση 

αφορούν γονίδια υπεύθυνα για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική 

ανάπτυξη και άλλες βασικές κυτταρικές λειτουργίες. 

 

 

 

 

Κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες 

Στην ομάδα των γενετικών ασθενειών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανεπάρκεια 

της γλυκόζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G6PD), η μεσογειακή αναιμία και η 

δρεπανοκυτταρική αναιμία. Η ανεπάρκεια G6PD οφείλεται σε φυλοσύνδετο 

συνεπικρατή χαρακτήρα. Κάτω από κανονικές συνθήκες οι φορείς αυτού του 

γονιδίου είναι κανονικά άτομα. Όταν, όμως τους χορηγηθεί κάποιο ανθελονοσιακό 

φάρμακο ή ασπιρίνη δημιουργούν αναιμία  (Αθανασίου, 2004). 
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Η μεσογειακή αναιμία είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση για την Ελλάδα και 

οφείλεται στο γεγονός ότι συντίθεται σε μικρότερη ποσότητα ή δε συντίθεται 

καθόλου β-αλυσίδα στην αιμοσφαιρίνη. Λιγότερη β-αλυσίδα συντίθεται όταν το 

άτομο είναι φορέας (ετεροζυγώτης) του ελαττωματικού γονιδίου. Σ’αυτήν την 

περίπτωση η αιμοσφαιρίνη που παράγουν τα άτομα είναι αρκετή για μια φυσιολογική 

ζωή. Αντίθετα στην ομόζυγη κατάσταση δε συντίθεται καθόλου αλυσίδα β στην 

αιμοσφαιρίνη, με αποτέλεσμα το άτομα να εμφανίζει τη βαρύτερη εικόνα της β-

μεσογειακής αναιμίας (νόσος Cooley). Η συχνότητα της β-μεσογειακής αναιμίας 

στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλή. Υπολογίζεται σήμερα ότι υπάρχουν περίπου 3.000 

πάσχοντες  (Αθανασίου, 2004). 

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία προκαλείται εξαιτίας μιας αντικατάστασης σε μια βάση 

του DNA και κατά συνέπεια ενός αμινοξέος στο μόριο της β-αλυσίδας. Έτσι 

δημιουργεί μια παθολογική αιμοσφαιρίνη και αιμοσφαίρια με δρεπανοειδές αντί για 

σφαιρικό σχήμα. Τα δρεπανοκύτταρα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν εύκολα στα 

αιμοφόρα αγγεία και συχνά επέρχεται συσσώρευσή τους και απόφραξη των αγγείων. 

 

 

Φαινυλκετονουρία 

Είναι μια ασθένεια που εμφανίζεται στα παιδιά. Η φαινυλαλανίνη είναι μια ουσία που 

βρίσκεται άφθονη στο ψωμί, το τυρί, τα αυγά, τα ψάρια και το γάλα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της ουσίας σε υψηλά επίπεδα στο αίμα και την αποβολή 

της σε μεγάλες ποσότητες στα ούρα (φαινυλκετονουρία). Επίσης η μεγάλη 

συγκεντρώση της στο αίμα προξενεί βαριά πνευματική καθυστέρηση. Τα παιδιά δεν 

μπορούν να διασπάσουν το αμινοξύ (φαινυλαλανίνη) και αντιμετωπίζεται με την 

επιβολή μιας αυστηρής δίαιτας, η οποία αποτελείται από λαχανικά, φρούτα καθώς και 

ένα τεχνικό μίγμα πρωτεϊνών χωρίς αυτό το αμινοξύ  (Αθανασίου, 2004). 
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Γαλακτοσαιμία 

Ανάλογη περίπτωση είναι αυτής της γαλακτοσαιμίας. Κάποια παιδιά γεννιούνται με 

την πάθηση και στερούνται ενός ενζύμου που διασπά τη γαλακτόζη, η οποία είναι 

σάκχαρο του γάλακτος. Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται συγκέντρωση 

κάποιου τοξικού μεταβολίτη στο αίμα (γενετικά νοσήματα του μεταβολισμού) καθώς 

και υψηλή αποβολή του στα ούρα. Κι εδώ η αντιμετώπιση γίνεται με διαιτητικό 

τρόπο και έτσι το γάλα αντικαθίσταται από υποκατάστατα χωρίς γαλακτόζη 

(Αθανασίου, 2004). 

 

 

Ποια από τα θέματα Αγωγής Υγείας ενδείκνυται για διδαχή στην 

προσχολική ηλικία 

Η Αγωγή Υγείας διδάσκεται διαθεματικά μέσα από τις δραστηριότητες του 

νηπιαγωγείου. « Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ορισμένες αξίες που αφορούν τα 

ζητήματα υγείας ώστε να εφαρμόσουν τις σχετικές αρχές.» (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο  Προγραμμάτων Σπουδών), Αγωγή Υγείας) 

Οι κύριες θεματικές ενότητες είναι: 

➢ Α) Φροντίζω τον εαυτό μου: 

Οι κύριοι στόχοι είναι τα νήπια να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και να 

καλλιεργήσουν τις σχέσεις με τους άλλους καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες 

υγιεινής. 

➢ Β) Η σχέση μου με το περιβάλλον: 

Ο κύριος στόχος είναι η προσαρμογή των νηπίων με το σχολικό περιβάλλον. 

Γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους για να αποτελέσουν ομάδα. 

Τα θέματα που ενδείκνυται στην προσχολική ηλικία μπορούν, μάλιστα να 

αποτελέσουν θεματικές με ποικίλες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. 
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Κυκλοφοριακή αγωγή 

Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες τα τροχαία ατυχήματα είναι η κυριότερη αιτία 

θανάτου των νέων. Όσον αφορά τα παιδιά η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ. Έχει επισημανθεί ότι τα περισσότερα ατυχήματα που 

προκλήθηκαν έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά ηλικίας έως πέντε χρονών. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η Κυκλοφοριακή Αγωγή παραμένει ουσιαστικά έξω από το 

σχολείο και μόνο αποσπασματικά ασχολούνται με αυτή ορισμένοι εκπαιδευτικοί στα 

πλαισία των προγραμμάτων Αγωγή Υγείας. Βλέπουμε επομένως πόσο σημαντικό 

είναι τα παιδιά να μάθουν κανόνες οδικής κυκλοφορίας προκείμενου να 

συμπεριφέρονται κατάλληλα από μικρή ηλικία. 

Η κυκλοφοριακή αγωγή στο νηπιαγωγείο προσεγγίζεται διαθεματικά μέσα από 

δραστηριότητες που αφορούν την Μελέτη Περιβάλλοντος. Κύριος στόχος είναι τα 

νήπια να γνωρίσουν βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. «Τα παιδιά μέσα από 

κατάλληλες δραστηριότητες και παιχνίδια, όπως τα αυτοκινητάκια και τα αυτοσχέδια 

σήματα μαθαίνουν κανόνες ασφαλείας και αναγνωρίζουν σύμβολα που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα άλλα και σήματα κυκλοφορίας (για 

παράδειγμα το πράσινο και το κόκκινο στα φανάρια, πως να διασχίζουμε το δρόμο με 

ασφάλεια κ.α)». (Μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα) (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), Αγωγή Υγείας) 

 

 

Διατροφή 

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο γιατί αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στην 

ανάπτυξη των παιδιών. Η διατροφή των παιδιών πρέπει να παρέχει τα σωστά 

θρεπτικά συστατικά καθώς και να έχει μια ισορροπημένη πρόσληψη στις ποσότητες 

των τροφών που  καταναλώνουν  τα παιδιά σε καθημερινή βάση. Η σύγχρονη 

διατροφή αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 
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2ο Κεφαλάιο: Διατροφή και Διατροφική Αγωγή. 

 

Σύγχρονη Διατροφή 

 

Οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. 

Στις μέρες μας, γίνεται συχνά λόγος για την ισορροποιημένη διατροφή. Το είδος του 

διαιτολογίου αυτού έχει μια σωστή αναλογία σε υδατάνθρακες, πρωτεϊνες και λιπίδια. 

Περιλαμβάνει τους καλύτερους, ποιοτικά, εκπροσώπους απ’αυτές τις τρεις 

κατηγορίες μεγαλομοριακών ενώσεων και συμπληρώνεται με μια σειρά από 

διατροφικά στοιχεία που είναι πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (φρούτα-

λαχανικά). Ένα τέτοιο διαιτολόγιο δεν απέχει πολύ από τις διατροφικές συνήθειες 

που ακολουθούσαν οι λαοί της Νότιας Ευρώπης και θεωρείται ταυτόσημο με την 

Μεσογειακή Διατροφή. Η τυπική διατροφή στις περιοχές της Μεσογείου 

αποτελούνται: 

➢ Από λίγο κρέας και αρκετό ψάρι και όσπρια, 

➢ Από φρούτα και λαχανικά, 

➢ Από ελαιόλαδο και ελιές και  

➢ Από ζυμαρικά και μαύρο ψωμί (Αθανασίου, 2004). 

Όμως, μετά την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας και των υπολοίπων μεσογειακών χωρών 

παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας κάποιες δραματικές αλλαγές στις 

συνήθειες, στις προτιμήσεις και στον τρόπο ζωής. 

Με βάση μια έρευνα (Ευστασιάδης 1985 στο Αθανασίου 2004, Ευστασιάδης, Π. 

(1985). Διατροφικές Τάσεις στην Ελλάδα. Υφυπ. Νέας Γενιάς & Αθλητισμού (Έκδ.) 

Αγωγή Υγείας) επισημαίνεται ότι το τυπικό Ελληνικό διαιτολόγιο χαρακτηρίζεται 

από τις εξής αλλαγές: 

➢ Αυξημένη θερμιδική πρόσληψη, 

➢ Υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών και λιπιδίων, κυρίως ζωτικής 

προέλευσης, 
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➢ Αύξηση στην κατανάλωση της ζάχαρης, 

➢ Σημαντική μείωση στην κατανάλωση οσπρίων και δημητριακών και 

➢ Αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

Αποτέλεσμα απο την  αλλαγή των διατροφικών συνηθείων είναι η θνησιμότητα και 

από τη στεφανιαία νόσο αλλά και από τις υπόλοιπες καρδιοπάθειες, καθώς και άλλα 

προβλήματα υγείας. Τέλος είναι αναγκαίο να επέλθει μια ριζική αλλαγή στην 

υιοθετηση της μεσογειακής διατροφής και στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής. 

 

 

 

 

Τα Θρεπτικά Συστατικά και ο ρόλος τους. 

Τα Θρεπτικά Συστατικά είναι ουσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία 

ενός ανθρώπινου οργανισμού, τα οποία είναι:  

➢ οι υδατάνθρακες,  

➢ οι πρωτείνες  

➢ τα λίπη. Αυτά είναι τα θερμιδογόνα θρεπτικά συστατικά στην δίαιτα του 

ανθρώπου. 

 

Οι υδατάνθρακες είναι μια ομάδα οργανικών ενώσεων, οι οποίες συντίθενται από 

τρία στοιχεία, δηλαδή άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Ανάλογα με τον αριθμό 

ατόμων άνθρακα που περιέχουν και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους 

ταξινομούνται σε μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες 

(Χασαπίδου, 2002). 

Στους μονοσακχαρίτες περιλαμβάνεται η γλυκόζη, η οποία βρίσκεται σε όλα τα 

φρούτα και λαχανικά. Έχουν μορφή κρυσταλλική και είναι εύκολα διαλυτοί στο νερό. 
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Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη επεξεργασία στο πεπτικό σύστημα και γι΄αυτό θεωρούνται 

από τις καλύτερες μορφές υδατανθράκων που μπορεί να υπάρχει στην δίαιτα του 

ανθρώπου. Στους μονοσακχαρίτες περλιλαμβάνονται επίσης η φρουκτόζη και η 

γαλακτόζη. 

Οι ολιγοσακχαρίτες ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) «ως 

υδατάνθρακες που σχηματίζονται από 3-9 μονάδες σακχάρων (μονοσακχαρίτες), ενώ 

βάσει άλλων ορισμών η αλυσίδα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Τέλος οι 

πολυσακχαρίτες περιλαμβάνουν το γλυκογόνο και την κυτταρίνη, όπου είναι η μορφή 

με την οποία τα φυτά και οι καρποί αποθηκεύουν τους υδατάνθρακες για μελλοντική 

χρήση. Το άμυλο είναι η κύρια αποθήκη ενέργειας στα λαχανικά και τα δημητριακά. 

Ο παρακάτω πίνακας (1.1) απεικονίζει την ταξινόμηση των υδατανθράκων. 

                                         

                                                       Πίνακας 1.1 

Ταξινόμηση Υδατανθράκων 

 

   

 

Ταξινόμηση-                          Μέλη της κάθε                           Πηγή 

Κατηγορία                               κατηγορίας 

Πολυσακχαρίτες                         Άμυλο                               Δημητριακά,καρποί 

 (Σύνθετοι  

Υδατάνθρακες)                                                                     Ψωμί και τα προιόντα τους      

                                                                                               Ζυμαρικά,ρύζι 

                                                                                               Όσπρια,πατάτες  

                                                                                                Αλλα λαχανικά 

                                                    Γλυκογόνο                            Ζωικοί ιστοί 

                                                   Φυτικές ίνες                          Καρποί,φρούτα                   

                                                    (Κυτταρίνη                           Λαχανικά,όσπρια 
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                                Ημικυτταρίνες 

                                Λιγνίνη  

                                        Πηκτίνες 

                                        Φυκώδεις πολυσακχαρίτες 

                                        Μη κυτταρινούχοι πολυσακχαριτές) 

Δισακχαρίτες-                              Σουκρόζη                                     Ζάχαρη  

Ολιγοσακχαρίτες                           Λακτόζη                                     Γάλα 

                                                      Μαλτόζη                                Γλυκαντικές ουσίες 

                                                                                          Διάσπαση αμύλου 

Μονοσακχαρίτες                         Γλυκόζη                                    Διάσπαση αμύλου σε 

(Απλά σάκχαρα)                         Φρουκτόζη                          επεξεργασμένες τροφές 

                                                    Γαλακτόζη                               φρούτα ,μέλι ,γάλα 

                                                                                               (Χασαπίδου,2002:σελ 88) 

 

Ο ρόλος των υδατανθράκων στον ανθρώπινο οργανισμό είναι: 

➢ Αποτελεί κύρια πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

➢ Η γλυκόζη αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για το κεντρικό νευρικό 

σύστημα. 

➢ Οι υδατάνθρακες έχουν απευθείας σχέση με τα λίπη. Σε περίπτωση μειωμένης 

πρόσληψης υδατανθράκων τα λίπη διασπώνται σε λιπαρά οξέα αποθεμάτων 

γλυκογόνου. 

➢ Οι υδατάνθρακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας 

αναερόβια  (Χασαπίδου, 2002). 

 

 

Οι πρωτείνες εκτός από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο περιέχουν στο μόριό τους 

άζωτο, θείο και πιο σπάνια φωσφόρο. Είναι ουσίες που βρίσκονται κυρίως σε ζωτικές 
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τροφές όπως το κρέας, το γάλα, το ψάρι και το αυγό αλλά και σε πολλές φυτικές 

όπως οι ξηροί καρποί, οι φακές και τα φασόλια. 

Πολλά όργανα του ανθρώπινου σύστηματος, όπως η καρδιά και το δέρμα 

αποτελούνται από ενώσεις πρωτεινών. Άλλες ουσίες που βοηθούν στην λειτουργία 

των οργάνων του σωματός αποτελούνται από πρωτείνες, όπως η αιμοσφαιρίνη μια 

ουσία που βρίσκεται στο αίμα και μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες στα 

όργανα του ανθρώπου. 

Όταν καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε πρωτείνες ο οργανισμός μας τις διαλύει σε 

μικροσκοπικά κομματακιά, τα οποία ονομάζονται αμινοξέα. Υπάρχουν γύρω στα 20 

αμινοξέα που απαντιούνται στο σύνολο των ζωικών και φυτικών οργανισμών και τα 

οποία σχηματίζουν το σύνολο των πρωτεινών. Κάποιες από τις πρωτείνες περιέχουν 

αμινοξέα που δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του ο άνθρωπος και συνεπώς τα 

προσλάμβανουμε με την τροφή. Τα αμινοξέα αυτά τα ονομάζουμε απαραίτητα και τις 

πρωτείνες που τις περιέχουν πρώτης τάξεως πρωτείνες. Δύο από τα πιο σπουδαία 

αμινοξέα είναι η λυσίνη και η τρυπτοφάνη. Τα παιδιά που είναι στο στάδιο της 

ανάπτυξης θα πρέπει να προσλαμβάνουν αρκετές ποσότητες τροφών πλουσίες σε 

πρωτείνες  (Αθανασίου, 2004). 

 

 

Λίπη: Όπως οι υδατάνθρακες έτσι και τα λίπη είναι χημικές ουσίες που αποτελούνται 

από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο με τη διάφορα ότι τα λίπη περιέχουν πολύ 

λιγότερο οξυγόνο απ΄οτι οι υδατάνθρακες  (Αθανασίου, 2004). 

Τα λίπη είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης και διακρίνονται σε κορεσμένα  

πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα 

περιέρχονται στο βούτυρο γάλακτος και στα λίπη των ζώων. Χαρακτηριστική 

ιδιότητα τους είναι η στερεά μόρφη σε θερμοκρασία δωματίου. Τρόφιμα που 

περιέχουν μεγάλο ποσοστό ακόρεστων λιπαρών οξέων είναι τα φυτικά έλαια και 

ιχθυέλαια που περιέχουν ω-6 και ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λίπη 

βρίσκονται στις περισσότερες ομάδες τροφίμων και όλα τα τρόφιμα σε γενικές 

γραμμές έχουν ένα εύρος τόσο κορεσμένων όσο και ακόρεστων λίπων. 
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Ο παρακάτω πίνακας (1.2) απεικονίζει παραδείγματα τροφίμων με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λίπη, κατηγοριοποιημένα με βάση το κυρίαρχο είδος λίπους που 

περιέχουν. 

Πίνακας 1.2 

Χαρακτηριστικά τρόφιμα Κυρίαρχο είδος λίπους 

Πολύ λιπαρά κομμάτια κόκκινου κρέατος 

(βοδινό, αρνίσιο, χοιρινό), πλήρη γαλακτομικά 

προιόντα (όπως βούτυρο, τυρί, παγωτό, γάλα, 

κρέμα) φοινικέλαιο. 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 

 

 

Ελιές, ηλιόσποροι, σουσάμι, αβοκάντο, 

αμύγδαλα, φουντούκια. 

Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

 

Λιπαρά ψάρια (όπως σολομός, πέστροφα, 

καρύδια, σόγια). 

Ω-3 πολυακόρεστα 

Ηλιόσποροι, σουσάμι, καρύδια, σόγια, 

καλαμπόκι 

Ω-6 πολυακόρεστα 

                                                                                                            (EUFIC,2015). 

Η κυριότερη ομάδα λιπιδίων είναι τα τριγλυκερίδια που αποτελούν το 95% των λιπών 

της διατροφής (Χασαπίδου, 2002). Έκτος από τα απλά λίπη υπάρχουν τα σύνθετα 

λίπη που πάραγονται από απλά λίπη σε συνδυασμό με άλλές ουσίες. Τα πιο 

γνωστότερα είναι τα φωσφολιπίδια και οι στερόλες. Τα φωσφολιπίδια περιέχουν 

φωσφορικό οξύ και αζωτούχες ομάδες. Η λεκιθίνη ανήκει σε αυτήν την κατηγορία 

και εντοπίζεται κυρίως στο κρόκο του αυγού. Οι στερόλες είναι οργανικά λιποειδή 

συστικά που βρίσκονται σε όλους τους ζωικούς και φυτικούς ιστούς. Η χολησερόλη 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και αποτελεί βασικό συστατικό των κυττάρων και του 

αίματος. Βρίσκεται σε όλες τις ζωικές τροφές απ’όπου την παίρνει ο άνθρωπος, άλλα 

την συνθέτει και ο ίδιος ανθρώπινος οργανισμός. 

Οι βασικές λειτουργίες των λιπών είναι: 
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➢ Τα λίπη αποτελούν βασική πηγή ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό και 

χρησιμοποιούνται ως αποθήκη ενέργειας. 

➢ Αποτελούν την πιο συγκεντρωμένη πηγή ενέργειας του οργανισμού και 

αποδίδουν διπλάσια ενέργεια από τους υδατάνθρακες. 

➢ Τα λίπη ως δομικά στοιχεία συμμετέχουν στη σύνθεση της κυτταρικής 

μεμβράνης και αποτελούν τους φορείς των λιποδιαλυτών βιταμινών. 

➢ Τα λίπη είναι αναγκαία για ζωτικές λειτουργίες όπως η λειτουργία του 

εγκεφάλου, των ματιών και της καρδιάς  (Χασαπίδου,2002). 

➢ Στα λίπη εντάσσονται και οι βιταμίνες οι οποίες προσλαμβάνονται με τις 

τροφές σε πολύ μικρές ποσότητες και είναι απαραίτητες για την ζωή. 

Βρίσκονται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά. Οι βιταμίνες διακρίνονται σε 

υδατοδιαλυτές (Β,C) και σε λιποδιαλυτές (A,D,E,K). Οι υδατοδιαλυτές 

διαλύονται στο νερό για να απορροφηθούν από τον οργανισμό ενώ οι 

λιποδιαλυτές διαλύονται και αποθηκεύονται στο λίπος του σώματος μέχρι να 

τις χρησιμοποιήσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες 

επειδή μπορούν να διαλυθούν στο σωματικό λίπος υπάρχουν για μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι βιταμίνες σε  περιπτώσεις 

υπερκατανάλωσης μπορούν να προκαλέσουν υπερβιταμινώσεις. Επίσης τα 

περισσότερα φαγητά επειδή μαγειρεύονται στο νερό υπάρχει πάντα ο 

κίνδυνος να χάνονται οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες (Αθανασίου, 2004). 

Ο παρακάτω πίνακας (1.3) παρουσιάζει τις πιο σπουδαίες βιταμίνες μαζί με 

πληροφορίες για την καθεμία. 

 

Πίνακας 1.3 

Οι σπουδαιότερες βιταμίνες 
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Ονομασία 

βιταμίνης 

Τροφές στις οποίες βρίσκεται Παθήσεις που οφείλονται 

στην έλλειψή τους 

Βιταμίνη   Α  

(Καροτίνη) 

Αντιοξειδωτικός 

παράγοντας. 

Νωπά πράσινα χόρτα-

λαχανικά, γάλα-βούτυρο, 

μουρουνέλαιο, συκώτι. 

Ξήρανση δέρματος και 

κερατοειδής χιτώνας στο μάτι 

(ξηροφθαλμία). Ασθενής 

όραση στο ημίφως. 

Βιταμίνη Β1 

(Θειαμίνη). 

Μαγιά, Φύτρα, (Εμβρυα 

σιταριού). 

Μπέρι-Μπέρι: μια απώλεια 

όρεξης, βάρους, πεπτικές 

διαταραχές, πρήξιμο ποδιών. 

Σύμπλεγμα 

βιταμινών 

Β.Περιλαμβάνει 9 

άλλες βιταμίνες με 

κύριο εκπρόσωπο το 

νικοτινικό οξύ. 

Γάλα-κρέας και πράσινα 

λαχανικά. 

Χαρακτηρίζεται από απώλεια 

βάρους, διάρροια, 

δερματίτιδα και διανοητική 

καθυστέρηση. 

ΒιταμίνηC 

(Ασκορβικό οξύ) 

αντιοξειδωτικός 

παράγοντας. 

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια-

λεμόνια). Νωπά λαχανικά , 

αβοκάντο. 

Σκορβούτο: αδυναμία, 

μάτωμα στόματος-ούλων, 

αναιμία, ευαισθησία 

δέρματος. 

ΒιταμίνηΕ 

(Τοκοφερόλη) 

Αντιοξειδωτικός 

παράγοντας. 

Φύτρα σιταριού, ψωμί ολικής 

αλέσεως. Βούτυρο. 

Προξενεί θάνατο του 

εμβρύου. 

Βιταμίνη Κ Λαχανικά κυρίως λάχανο και 

σπανάκι. 

Συμπτώματα παρόμοια με το 

σκορβούτο. 

                                                                                               (Αθανασίου, 2004 σελ  
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Η Μεσογειακή Διατροφή. 

   Η Μεσογειακή Διατροφή είναι η διατροφή που χαρακτηρίζει τις χώρες της 

Μεσογείου. Πάρα τις διάφορες που υπάρχουν στην διατροφή των μεσογειακών λαών 

λόγω του περιβαλλοντικών,  θρησκευτικών και άλλων αιτιών, τα βασικά στοιχεία 

τους είναι κοινά και αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Διατροφής 

(Trichopoulou,1995, Trichopoulou, A., Kouris-Blazos, A., Wahlqvist, M. L., 

Gnardellis, C., Lagiou, P., Polychronopoulos, E., Vassilakou, T., Lipworth, L., 

Trichopoulos, D. (1995), “Diet and overall survival in elderly people”, British 

Medical Journal, Vol. 311, pp. 1457-1460). 

 

  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής είναι: 

➢ Μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

➢ Μεγάλη κατανάλωση δημητριακών και οσπρίων. 

➢ Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προιόντων. 

➢ Μέτρια κατανάλωση αλκοολουχών ποτών.  

➢ Χαμηλή κατανάλωση κρέατος. 

➢ Αυξημένη κατανάλωση ψαριών. 

➢ Χρήση του ελαιολάδου αντί άλλων λιπαρών  (Πιπεράκης, 2002) 

     

 

    Πιο συγκεκριμένα η παραδοσιακή  μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από 

υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ανεπεξέργαστων 

δημητριακών, μέτρια κατανάλωση ψαριών και σε σχετικά χαμηλή κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προιόντων. Οι τροφές της μεσογειακής 

διατροφής συχνά σχηματοποιούνται με τη μορφή μιας πυραμίδας. Στην βάση της 

πυραμίδας αυτή τοποθετούνται τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται πολύ 

συχνά και στην κορυφή βρίσκονται τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται 

σπάνια. Ανάλογα τοποθετούνται τα υπόλοιπα τρόφιμα στις ενδιάμεσες θέσεις. 
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Εικόνα 1: Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής. 

 

   Συμφωνα με την πυραμίδα της διατροφής από την έρευνα WHO nutrition (2006) οι 

τέσσερις ομάδες τροφίμων που πρέπει να υπάρχουν στην καθημερινή μας διατροφή 

με τα κατάλληλα ποσοστά είναι: 

➢ Ψωμί και δημητριακά: 4-6 μερίδες. 

➢ Φρούτα και λαχανικά: 4-5 μερίδες την εβδομάδα. 

➢ Κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα: 3-4 μερίδες καθημερινά. 

➢ Τρόφιμα με πολύ ζάχαρη ή αλάτι που πρέπει να καταναλώνονται στο 

ελάχιστο δυνατό. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ασχοληθούμε με τη διατροφή και πως αυτή επηρεάζει 

τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Επομένως τα νεαρά άτομα μπορούν να 

επηρεασθούν θετικά και αρνητικά από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα οι 

γονείς, τα Μ.Μ.Ε, το σχολείο και η κληρονομικότητα. Οι διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών είναι ανάλογες με αυτές της οικογένειας τους και των συμμαθητών τους στο 

σχολείο. 

Η επιλογή της τροφής εξαρτάται από βιολογικούς μηχανισμούς από την μια και 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες από την άλλη. Επομένως είναι σαφές ότι 

είναι απαραίτητη η κατανόηση των παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν και 

διαμορφώνουν τις συνήθειες του ατόμου. Εφόσον κατανοήσουν αυτούς τους 

παράγοντες τότε τα πραγράμματα Αγωγής Υγείας θα είναι επιτυχείς και οι 

εκπαιδευτικοί θα κάνουν πιο πετυχημένες παρεμβάσεις στους μαθητές τους. 

Αρκετά παιδιά έχουν δηλώσει ότι η γεύση θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για 

τις διατροφικές τους επιλογές. Επίσης εκτός από την γεύση άλλοι παράγοντες είναι το 

χρώμα, η υφή και το μέγεθος. Ακόμη το άρωμα και η θερμοκρασία. Οι παράπανω 

παράγοντες μπορούν να προκαθορίσουν τις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών και 

συνδέονται με τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει τα παιδιά παρατηρώντας τους 

γονείς κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία. 

΄Ενας σημαντικός εξωτερικός παράγοντας που καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών είναι η οικογένεια. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ευθύνη για την υγεία 

του παιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των γονέων καθώς 

λειτουργούν ως πρότυπα προς μίμηση και ο ρόλος τους είναι αρκετά καθοριστικός. 

Συγκεκριμένα ο γονικός έλεγχος μπορεί να εκφραστεί μέσα από την προθυμία των 

γονεών να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των παιδιών τους. Γενικά φαίνεται πως η 

συμπεριφορά και όχι η εκπαίδευση των γονέων είναι αυτή που καθορίζει τις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών  (WHO, 2013). 

‘Ενας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών είναι το σχολείο. Μέσα στην έννοια σχολείο εντάσσονται η παρέα, ο 

εκπαιδευτικός, το σχολικό κυλικείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σταδιακά 

διαμορφώνουν τις προτιμήσεις των παιδιών.  
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Η τηλεόραση παραμένει το πιο συχνό χρησιμοποιούμενο μέσο για την διαφήμιση 

όλων των τύπων αγαθών και επηρέαζει σε σημαντικό βαθμό τη διατροφή των 

παιδιών. Συγκεκριμένα οι κορυφαίες κατηγορίες των τροφίμων που διαφημίζονται 

είναι τα αναψυκτικά, τα δημητριακά για πρωινό, μπισκότα, γλύκα σνακ, έτοιμα 

γεύματα και fast food. Αυτά τα γεύματα που αναφέρθηκαν είναι συνήθως χαμηλής 

θρεπτικής αξίας. Έρευνα το 2007 διαπίστωσε ότι πάνω από το 50% των διαφημίσεων 

τροφίμων στην τηλεόραση ήταν για παιδιά και σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα 

σε λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι  (WHO, 2013). Τα παιδιά γίνονται εύκολοι αποδέκτες των 

μηνυμάτων της τηλεόρασης διότι δεν είναι σε θέση ακόμα να κρίνουν κατά πόσο 

ωφέλιμα και αληθινά είναι αυτά που παρουσιάζονται. 

Μια έρευνα του 2012 έδειξε ότι είναι μεγάλη η πλεοψηφία των παιδιών αλλά και των 

εφήβων στην Ευρώπη που βλέπουν τηλεόραση κατά μέσο όρο για περισσότερο από 

δυο ώρες κάθε ημέρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα δεδομένα από την συμπεριφορά 

Υγείας σε παιδιά σχολικής ηλικίας  (WHO, 2013). Επίσης τα παιδιά που μένουν στο 

σπίτι έχουν εκτεθεί σε 1,84 περισσότερες ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση σε 

σύγκριση με τα παιδιά στο νηπιαγωγείο  (WHO, 2013). Μεγάλο ρόλο στο θέμα της 

τηλεόρασης έχουν και οι γονείς που μπορούν να ασκήσουν κάποιο έλεγχο πάνω στα 

πρότυπα των παιδιών τους για την τηλεόραση και μπορούν να βοηθήσουν για να 

μορφώσουν τα παιδιά τους σχετικά με τη φύση και τη σημασία της διαφήμισης  

(WHO, 2013). Επιπλεόν τα παιδιά δεν έχουν γνώσεις, προκειμένου να αντιστέκονται 

σε αυτές τις διαφημίσεις με αποτέλεσμα πολλές φορές οι διατροφικές τους συνήθειες 

να διαμορφώνονται από τα Μ.Μ.Ε. 

Είναι αναγκαίο λοιπόν το σχολείο να προωθήσει μια σωστή διατροφή και την 

σωματική άσκηση μέσω των προγράμματων Αγωγής Υγείας από την νηπιακή κιόλας 

ηλικία. Η σωστή διατροφή και το υγιεινό φαγητό οφείλουν να ανήκουν στις 

πρωτοβουλίες των σχολείων. Τα σχολικά κυλικεία είναι επίσης ένας παράγοντας 

επίδρασης στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Έχει διαπιστωθεί ότι τα σχολικά 

κυλικεία διαθέτουν κυρίως τρόφιμα εκτός των επιτρεπόμενων από τη λίστα του 

Υπουργείου Παιδείας όπως πατατάκια, σοκολάτες, καραμέλες και αναψυκτικά. 

Από την άλλη για να πραγματοποιηθούν προγράμματα διατροφής χρειάζεται να 

επιμορφωθούν και οι εκπαιδευτικοί. Οι δάσκαλοι μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

λειτουργούν και αυτοί ως πρότυπα που προάγουν θετικά ή αρνητικά μια 
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συγκεκριμένη συμπεριφορά υγείας. Επομένως αν οι εκπαιδευτικοί έχουν ανθυγιεινές 

συμπεριφορές όπως κάποιο ανθυγιεινό κολατσιό την ώρα του μαθήματος μπορεί να 

επηρεάζουν τους μαθητές. Γι’αυτό η καθιέρωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για 

εκπαιδευτικούς επηρεάζουν σε σημαντκό βαθμό την υγεία των παιδιών.  

Τέλος ένας ακόμη παράγοντας είναι η κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα παίζει 

έναν καθοριστικό ρυθμιστικό  ρόλο στα πρότυπα διατροφής τόσο γενικά του 

πληθυσμού όσο και των ατόμων ενός νηπιαγωγείου. Με τον όρο κληρονομικότητα 

αναφερόμαστε στην διαδικασία κατα την οποία μεταβιβάζονται δομικά, ανατομικά 

και συμπεριφοράς χαρακτηριστικά από την μια γενιά στην επόμενη. Βέβαια, ο ρόλος 

της κληρονομικότητας στην σύγχρονη απτή πραγματικοτήτα δεν θα πρέπει να 

περιθωριοποιηθεί και υποτιμηθεί. Επίσης, η σύγχρονη μοριακή βιολογία και γενετική 

σε άγαστη συνεργασία με την τεχνολογία προχώρησε σε πρωτοποριακές μεθόδους 

και τεχνικές που διερευνούν και αποκρυπτογραφούν τις αρχές της κληρονομικότητας. 

Συγκεκριμένα, ο κάθε νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ενημέρωση για 

να προβεί σε κατάλληλες διατροφικές συμβουλές για παιδιά που νοσούν από 

διάφορες γενετικές ή πολυπαραγοντικές ασθένειες. Είναι σημαντικό, όσο γίνεται 

δηλαδή,  ο εκπαιδευτικός να μπορεί να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις γιατί 

υπάρχουν κάποιες διατροφικές κατηγορίες που μπορεί να προκαλέσουν σε άτομα που 

νοσούν  ακόμα και θάνατο. Τέτοιες ασθένειες που οφείλεται να ακολουθείτε 

συγκεκριμενη δίαιτα είναι φαινυλολκετονουρία, δυσανεξία στην λακτόζη, διάφορες 

μορφές καρκίνου (ήπιες ή μη), τύποι διαβήτη, αιμορροφιλία και θαλασσαιμίες. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η κληρονομικότητα μαζί με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 

καθορίζουν το μεταβολικό και γενετικό προφιλ του κάθε ατόμου. 
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Το νηπιαγωγείο και η διατροφική αγωγή 

Στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου η Διατροφική Αγωγή ενσωματώνεται 

τόσο στη μαθησιακή περιοχή της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και με 

την μαθησιακή περιοχή της φυσικής αγωγής. Τα νηπιαγωγεία έχουν αναγνωριστεί ως 

ένας από τους θεμελιώδεις θεσμούς για την Προαγωγή της Υγείας και την υιοθέτηση 

της υγιεινής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής. Το σχολείο οφείλει να 

επηρεάζει τις αντιλήψεις τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Αυτό είναι 

σημαντικό για την αντιμετώπιση της διατροφής και της υγείας των παιδιών, καθώς 

όλοι όσοι συμμετέχουν στην παροχή σχολικών τροφίμων επηρεάζουν τη διατροφή 

των νέων καταναλωτών. 

 

 

 

Οι σκοποί και οι στόχοι των προγραμμάτων διατροφής 

Κύριος σκοπός των προγράμματων διατροφής στο νηπιαγωγείο είναι η προαγωγή της 

σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να 

υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Μέσα από αυτά τα προγράμματα 

δίνουμε στα παιδιά τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και την κινητοποίηση της αλλαγής 

των συμπεριφορών όσο αφορά την διατροφή τους. 

Οι γενικοί στόχοι των προγραμμάτων διατροφής είναι οι μαθητές: 

➢ Να κατανοήσουν την προέλευση των τροφών, την αξία και τις επιδράσεις 

στην υγεία. 

➢ Να ερευνήσουν τη σχέση της διατροφής με τον τόπο, τον χρόνο, την 

οικονομία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό. Να αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

και υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 

➢ Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να κατανοήσουν, να επεξεργάζονται και να 

αξιολογούν τις πληροφορίες και να συνειδητοποιούν τους κινδύνους που 

απειλούν την υγεία τους. 
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➢ Να ερευνήσουν πόσο καθορίζει η οικονομική κατάσταση το επίπεδο ζωής και 

την διατροφή. 

➢ Να αναγνωρίσουν τη δύναμη της διαφήμισης στην κατανάλωση των τροφών 

και να αντιστέκονται αναπτύσσοντας κριτική σκέψη (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) Αγωγή Υγείας). 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου τα προγράμματα της διατροφής 

ενσωματώνονται στο «Παιδί και Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και 

Αλληλεπίδραση» ώστε να μάθουν τα παιδιά κανόνες υγιεινής και προστασίας. 

«Τα παιδιά έχουν καθημερινές ευκαιρίες να αντιληφθούν τη σημασία της 

καθαριότητας, της άσκησης και της υγιεινής διατροφής στη διατήρηση και την 

προαγωγή της υγείας. Να γνωρίζουν και να μιλούν για βασικές υγιεινές συνήθειες 

(π.χ φροντίδα των δοντιών). Να διακρίνουν υγιεινές και βλανερές τροφές. Να 

αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις τροφές σε διάφορες ομάδες και να 

παρουσιάσουν εναλλακτικές προτάσεις για υγιεινό πρωινό αναζητώντας τα 

κατάλληλα γι΄αυτό προϊόντα. Αποφασίζουν να περιορίσουν την κατανάλωση γλυκών 

και να αυξήσουν την κατανάλωση φρούτων για την επόμενη εβδομάδα, κολλούν σε 

πίνακα καταγραφής τα περιτυλίγματα από τα γλυκά και την φλούδια από τα φρούτα 

που τρώνε καθημερινά και συγκρίνουν» (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών) Αγωγή Υγείας). 
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3Ο Κεφαλάιο: Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 

Σκοπός της εργασίας 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την 

ποιότητα των διατροφικών συνηθειών των παιδιών σε ένα σύχρονο νηπιαγωγείο. 

Αρχικά, να καταγράψει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο  διάστημα δύο 

μηνών (Οκτώμβριο και Νοέμβριο) και να αναλύσει τις συγκεκριμένες τροφές 

σύμφωνα με το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. 

 

Ερευνητικό πλαίσιο και πηγές δεδομένων 

Η έρευνά μου έγινε σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο της πόλης της Φλώρινας στα 

πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης στο συγκεκριμένο τμήμα. Το τμήμα αυτό δεν 

είχε διδαχθεί κάποιο πρόγραμμα διατροφής στο παρελθόν οπότε οι τροφές ήταν 

προσωπικές προτιμήσεις τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους. Παράλληλα δεν 

υπήρχε κάποιος περιορισμός στα παιδιά για το τι είδος γεύματα να φέρνουν στο 

νηπιαγωγείο από το σπίτι τους. Επομένως τα παιδιά έφερναν σε καθημερινή βάση 

από ένα έως τρία είδη διαφορετικών κολατσιών για το δεκατιανό στο νηπιαγωγείο. 

Στο τμήμα υπήρχαν 20 παιδιά εκ των οποίων τα 7 είναι κορίτσια και τα 13 είναι 

αγόρια. Στο συγκεκριμένο τμήμα φοιτούσαν 14 νήπια και 6 προνήπια. Επίσης ένα 

παιδί είχε παράλληλη στήριξη στο νηπιαγωγείο. 
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Το Ερευνητικό Εργαλείο 

Το εργαλείο της έρευνάς μου είναι ένα ημερολόγιο καθημερινής καταγραφής των 

τροφών που έφερναν τα παιδιά. Στο ημερολόγιο καταγράφονται τα ονόματα των 

παιδιών και το δεκατιανό που έφερναν. Συνολικά συγκέντρωσα 25 διατροφικά 

ημερολόγια κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Νοέμβριο. 

 

Ανάλυση των δεδομένων 

Σε πρώτο επίπεδο, κατέγραψα τον συνολικό αριθμό των τροφών  που έφεραν τα 

νήπια στο συγκεκριμένο διάστημα της παρατήρησης μου, ο οποίος οφείλε να είναι 

500 τροφές. Ωστόσο κάποια παιδιά μερικές φορές έλειπαν επομένως ο αριθμός σε 

αυτή την περίπτωση ήταν συνολικά 438 τροφές. Στην συνέχεια κατέγραψα δίπλα σε 

κάθε διατροφικό ημερολόγιο τις τροφές που έτρωγε κάθε παιδί  και κατασκεύασα τα 

διατροφικά προφίλ  τους σε σχήμα πίτας. 

Σε δεύτερο επίπεδο, επεξεργάστηκα τα δεδομένα μου ώστε να δημιουργηθεί ένας 

πίνακας με τις πιο συχνές τροφές, των νηπίων και τέλος  ταξινόμησα τις τροφές στις 

ακόλουθες πέντε διατροφικές ομάδες: 

➢ Ψωμί και Δημητριακά 

➢ Φρούτα και Λαχανικά 

➢ Κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα 

➢ Γαλακτοκομικά προϊόντα 

➢ Τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη ή αλάτι και υπολόγισα την συχνότητα των 

συγκεκριμένων διατροφικών ομάδων στην διατροφή των νηπίων. 

(WHO (2006) Food and nutrition policy for schools. A tool for the development of 

school nutrition programnes in the European Region). 
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4ο Κεφαλαίο : Αποτελέσματα 

Τα διατροφικά ημερολόγια των παιδιών, οι  πίτες, τα διατροφικά προφίλ των νηπίων, 

καθώς και οι πίνακες συχνοτήτων των πέντε διατροφικών ομάδων υπάρχουν στην 

συνέχεια της εργασίας. 

 

Ημερολόγια των διατροφικών επιλογών των παιδιών. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρατίθενται τα διατροφικά ημερολόγια από τα είκοσι 

(20) νήπια. Συνολικά, κάθε διατροφικό ημερολόγιο αντιστοιχεί σε κάθε ένα παιδί. 

Έπειτα οι τροφές που κατανάλωνε το κάθε παιδί στο χρονικό διάστημα των 25 

ημερών ομαδοποιήθηκαν σε πέντε ομάδες ανάλογα με το είδος τους και υπάρχουν και 

αυτές σε μορφή πίτας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα διατροφικά ημερολόγια των κοριτσιών παρατίθενται με 

πορτοκαλί χρώμα,  ενώ με μπλε χρώμα παρατίθενται εκείνα των αγοριών. 

Επίσης, απεικονίζονται σε μορφή πίτας: 

➢ Με μπλε χρώμα: «Ψωμί και Δημητριακά» 

➢ Με πορτικαλί χρώμα: «Φρούτα και Λαχανικά» 

➢ Με γκρι χρώμα: «Κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα» 

➢ Με κίτρινο χρώμα: «Γαλακτοκομικά προϊόντα» 

➢ Με γαλάζιο χρώμα: «Τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι» 
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Ημέρα1η                       Τοστ με μερέντα 

Ημέρα2η                  Τοστ,μπανάνα 

Ημέρα3η                  Ψωμί του τοστ με μερέντα 

Ημέρα4η                  Τοστ 

Ημέρα5η                              - 

Ημέρα6η                   Ψωμί του τοστ με μερέντα 

Ημέρα7η                   Τοστ 

Ημέρα8η                   Τσουρέκι 

Ημέρα9η                   Τσουρέκι 

Ημέρα10η                   Μπανάνα,κεκάκια 

Ημέρα11η                   Ψωμί με μερέντα 

Ημέρα12η                   Τσουρέκι 

Ημέρα13η                   Τοστ 

Ημέρα14η                   Ψωμί με μερέντα 

Ημέρα15η                   Λουκανόπιτα 

Ημέρα16η                   Τοστ 

Ημέρα17η                   Τοστ 

Ημέρα18η                     - 

Ημέρα19η                   Κουλούρι, σαλάμι και κασέρι 

Ημέρα20η                   Ψωμί με μερέντα 

Ημέρα21η                   Ψωμί, κασέρι και σαλάμι 

Ημέρα22η                   Τυροπιτάκια 

Ημέρα23η                   Ψωμί με   μαρμελάδα 

Ημέρα24η                   Λουκουμάς 

Ημέρα25η                   Ψωμί με μερέντα 

 

42%

6%8%
8%

36%

Νήπιο 1

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Στην  παραπάνω πίτα αξίζει να αναφέρουμε ότι στο νήπιο 1 βλέπουμε ότι κυριαρχούν 

τα δημητριακά (42%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να καταναλώνει τρόφιμα με πολύ 

λίπος, ζάχαρη και αλάτι (36%). Επίσης φαίνεται ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 

το κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα έχουν την ίδια κατανάλωση απο το νήπιο 

1 (8%). Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το γεγονός ότι κατανάλωσε λίγα τρόφιμα από τα 

φρούτα & λαχανικά (6%). 

 

 

Νήπιο2      
    

 

Ημέρα1η          Γιαούρτι με σοκολατένιεςμπίλιες 
  

 

Ημέρα2η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα3η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα4η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα5η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημερα6η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα7η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα8η   Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες 
  

 

Ημέρα9η 
                   

- 

    

 

Ημέρα10η   Γιαούρτι 

  

 

Ημέρα11η   Κέικ 

    

 

Ημέρα12η   Γιαούρτι 

    

 

Ημέρα13η   Κέικ 

    

 

Ημέρα14η   Κέικ 

    

 

Ημέρα15η   Γιαούρτι 

    

 

Ημέρα16η   Μπανάνα 

    

 

Ημέρα17η   Γιαούρτι 

  

 

Ημέρα18η   Γιαούρτι 

  

 

Ημέρα19η 
  Μπανάνα, 

Αυγοφέτα 

   

 

Ημέρα20η   Μπανάνα 

    

 

Ημέρα21η   Αυγοφέτα 

    

 

Ημέρα22η   Μπανάνα 

    

 

Ημέρα23η   Μπανάνα 

    

 

Ημέρα24η   Μπανάνα 

    

 

Ημέρα25η   Κέικ 
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Στο νήπιο 2 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα (48%), ενώ 

ταυτόχρονα φαίνεται να έχει κατανάλωσε τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι 

(22%) και φρούτα & λαχανικά (22%). Βλέπουμε πως δεν έχει κατανάλωσε καθόλου 

τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα». Η 

διατροφική ομάδα που κατανάλωσε λιγότερο είναι τα δημητριακά (8%). 

 

 

 

 

Νήπιο 3 
 

 

Ημέρα1η            Κεκάκια  

Ημέρα2η            Γιαούρτι, χυμός, μπανάνα  

Ημέρα3η            Χυμός, τοστ  

Ημέρα4η            Γιαούρτι,μπανάνα  

Ημέρα5η            Τοστ, χυμός  

Ημέρα6η            Χυμός, λουκανόπιτα  

Ημέρα7η            Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες,χυμός  

Ημέρα8η            Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες,χυμός  

Ημέρα9η            Τοστ, χυμός  

Ημέρα10η            Σοκολατένιο κέικ, χυμός  

Ημέρα11η            Τοστ   

Ημέρα12η            Κέικ, μπισκότα  

8%

22%

0%

48%

22%

Νήπιο 2

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Ημέρα13η            Κέικ, μπισκότα  

Ημέρα14η            Τοστ  

Ημέρα15η            Λουκανοπιτάκια  

Ημέρα16η            Κέικ, χυμός  

Ημέρα17η            Λουκανοπιτάκια, χυμός  

Ημέρα18η            Λουκανοπιτάκια, χυμός  

Ημέρα19η            Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες  

Ημέρα20η            Κέικ, χυμός  

Ημέρα21η 
           Σοκολατένιο κέικ, λουκανοπιτάκια, 

χυμός 

 

Ημέρα22η            Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες,χυμός  

Ημέρα23η            Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες,χυμός  

Ημέρα24η            Χυμός, τοστ  

Ημέρα25η            Κέικ  

 

 

 

Στο νήπιο 3 παρατηρούμε ότι έχει κατανάλωσε από όλες τις διατροφικές ομάδες. 

Κυριαρχούν τα φρούτα & λαχανικά (39%), ενώ ταυτόχρονα κατανάλωσε τρόφιμα με 

πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (22%). Βλέπουμε πως τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

(15%) και τα δημητριακά (13%) βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης. 

Η διατροφική ομάδα που κατανάλωσε λιγότερο το νήπιο 3 είναι η κατηγορία «Κρέας, 

ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα (11%)». 

 

 

13%

39%

11%

15%

22%

Νήπιο 3

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι



54 
 

Νήπιο 4 
 

    

Ημέρα1η           Κουλούρι     

Ημέρα2η           Τυρόπιτα     

Ημέρα3η           Σάντουιτς     

Ημέρα4η           Κέικ     

Ημέρα5η           Κουλούρι     

Ημέρα6η            -     

Ημέρα7η            -     

Ημέρα8η            -     

Ημέρα9η            -     

Ημέρα10η            -     

Ημέρα11η           Κέικ     

Ημέρα12η            -     

Ημέρα13η           Κουλούρι     

Ημέρα14η           Κέικ     

Ημέρα15η            -     

Ημέρα16η           Τοστ     

Ημέρα17η 
                         

Κουλουράκια 

    

Ημέρα18η           Κουλούρι     

Ημέρα19η           Σάντουιτς     

Ημέρα20η 
                

Τυροπιτάκια 

    

Ημέρα21η           Κουλούρι     

Ημέρα22η           Ντόνατ     

Ημέρα23η             -     

Ημέρα24η             -     

Ημέρα25η             -     

 

 

54%

0%
13%

33%

Νήπιο 4

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Στο νήπιο 4 βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα δημητριακά (54%), ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται να κατανάλωσε τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (33%). Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (13%). 

Παρατηρούμε επίσης ότι δεν έχει κατανάλωσει καθόλου φρούτα & λαχανικά και 

τρόφιμα που ανήκουν στην κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα». 

 

 

 

Νήπιο 5 
 

   

Ημέρα1η          Ψωμί με μαρμελάδα    

Ημέρα2η 
              Τυρόπιτα, 

κουλουράκια 

   

Ημέρα3η          Ψωμί με μαρμελάδα    

Ημέρα4η          Κέικ σοκολάτας    

Ημέρα5η          Σοκολατένιο κέικ    

Ημέρα6η          Ψωμί με μαρμελάδα    

Ημέρα7η          Κεκάκια    

Ημέρα8η          Κεκάκια    

Ημέρα9η          Τοστ με ντομάτα    

Ημέρα10η 
         Μπισκότα, 

κρουασάν 

   

Ημέρα11η          Τοστ       

Ημέρα12η            -    

Ημέρα13η          Τοστ    

Ημέρα14η          Τοστ    

Ημέρα15η          Κέικ      

Ημέρα16η          Κεκάκια    

Ημέρα17η          Κεκάκια    

Ημέρα18η          Ψωμί με βούτυρο    

Ημέρα19η          Μπανάνα, κεκάκι    

Ημέρα20η          Κεκάκια    

Ημέρα21η          Τοστ    

Ημέρα22η          Κεκάκια    

Ημέρα23η 
    Κρουασάν, ψωμί με   

κασέρι 

   

Ημέρα24η          Τυροπιτάκια    

Ημέρα25η          Κεκάκια    
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Στο νήπιο 5 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και 

αλάτι (56%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωσε και δημητριακά (25%). Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (13%). 

Επίσης βλέπουμε ότι δεν έχει κατανάλωσε καθόλου τρόφιμα από την κατηγορία 

«Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα». Η διατροφική ομάδα που κατανάλωσε 

λιγότερο το νήπιο 5 είναι τα φρούτα & λαχανικά (6%). 

 

 

 

Νήπιο 6 
 

 

Ημέρα1η         Κεκάκια  

Ημέρα2η         Γιαούρτι, χυμός  

Ημέρα3η         Λουκανοπιτάκια  

Ημέρα4η         Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες  

Ημέρα5η         Χυμός, τοστ  

Ημέρα6η         Χυμός, λουκανοπιτάκια  

Ημέρα7η 
        Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες,χυμός 

 

Ημέρα8η 
        Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες,χυμός 

 

Ημέρα9η         Τοστ, χυμός  

Ημέρα10η         Σοκολατένιο κέικ, χυμός  

25%

6%

0%13%

56%

Νήπιο 5

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Ημέρα11η         Τοστ    

Ημέρα12η         Κέικ, μπισκότα  

Ημέρα13η         Κέικ, μπισκότα  

Ημέρα14η         Τοστ  

Ημέρα15η         Λουκανοπιτάκια  

Ημέρα16η         Κέικ, χυμός  

Ημέρα17η         Λουκανοπιτάκια, χυμός  

Ημέρα18η         Λουκανοπιτάκια  

Ημέρα19η         Γιαούρτι με σοκολατένιες μπίλιες  

Ημέρα20η         Κέικ, χυμός  

Ημέρα21η         Σοκολατένιο κέικ, λουκανοπιτάκια  

Ημέρα22η 
        Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες,χυμός 

 

Ημέρα23η 
        Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες,χυμός 

 

Ημέρα24η         Χυμός, τοστ  

Ημέρα25η         Κέικ  

 

 

Στο νήπιο 6 βλέπουμε ότι έχει κατανάλωσε από όλες τις διατροφικές ομάδες. 

Κυριαρχούν τα φούτα & λαχανικά (32%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωσε 

τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (24%). Τα γαλακτοκομικά προϊόντα (17%) 

και το κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα (15%) βρίσκονται σε ικανοποιητικό 

βαθμό κατανάλωσης. Αυτό που κατανάλωσε λιγότερο το νήπιο 6 είναι τα δημητριακά 

(12%). 
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Νήπιο 7 
 

 

Ημέρα1η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα2η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα3η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα4η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα5η        Μπανάνα, γιαούρτι   

Ημέρα6η        Γιαούρτι, μπανάνα, ψωμί  

Ημέρα7η        Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα8η        Γιαούρτι, μπανάνα, ψωμί  

Ημέρα9η           -  

Ημέρα10η         Γιαούρτι, μπανάνα, κουλούρι  

Ημέρα11η         Γιαούρτι, μπανάνα  

Ημέρα12η          -  

Ημέρα13η         Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα14η         Τοστ  

Ημέρα15η         Γιαούρτι  

Ημέρα16η         Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα17η         Γιαούρτι, ψωμί, μπισκότο  

Ημέρα18η         Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα19η         Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα20η           -  

Ημέρα21η         Γιαούρτι, κουλούρι  

Ημέρα22η 
            Γιαούρτι, μπισκότα, μπανάνα, 

κουλούρι 

 

Ημέρα23η         Γιαούρτι, κουλούρι, μπισκότα  

Ημέρα24η         Γιαούρτι, μπισκότα   

Ημέρα25η         Ψωμί,γιαούρτι   
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Στο νήπιο 7 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα (47%), ενώ 

ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωσε δημητριακά (31%). Τα φρούτα & λαχανικά 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (13%). Δεν έχει κατανάλωσε 

καθόλου τρόφιμα που ανήκουν στην κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & 

υποκατάστατα». Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το γεγονός ότι έχει κατανάλωσε λίγα 

τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (9%). 

 

 

 

 

Νήπιο 8 
 

  

Ημέρα1η        Ψωμί με αλλαντικά   

Ημέρα2η        Λουκανοπιτάκια   

Ημέρα3η        Τοστ   

Ημέρα4η        Σάντουιτις, κουλούρι   

Ημέρα5η        Τυροπιτάκια   

Ημέρα6η        Καρύδια   

Ημέρα7η        Κουλούρι   

Ημέρα8η        Τοστ   

Ημέρα9η        Πίτσα   

Ημέρα10η        Τοστ, bake rolles   

Ημέρα11η        Τοστ   

Ημέρα12η        Καρύδια, τοστ   

Ημέρα13η        Κουλούρι, μπανάνα   

Ημέρα14η        Τοστ   

Ημέρα15η        Τοστ   

Ημέρα16η        Μπανάνα, σάντουιτς   

Ημέρα17η        Σάντουιτις    

Ημέρα18η          -   

Ημέρα19η        Τοστ   

Ημέρα20η        Μπανάνα, σάντουιτς   

Ημέρα21η        Κεκάκια   

Ημέρα22η        Μπανάνα, κουλούρι   

Ημέρα23η          -   

Ημέρα24η        Κουλούρι, λουκουμάς   

Ημέρα25η        Τοστ με κασέρι   
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Το νήπιο 8 φαίνεται να έχει κατανάλωσε από όλες τις διατροφικές ομάδες. 

Κυριαρχούν τα δημητριακά (58%), ενώ ταυτόχρονα κατανάλωσε τρόφιμα με πολύ 

λίπος, ζάχαρη και αλάτι (18%). Τα φρούτα & λαχανικά βρίσκονται σε ικανοποιητικό 

βαθμό κατανάλωσης (12%). Επίσης από την πίτα φαίνεται ότι τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα αλλά και το κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα έχουν την ίδια 

κατανάλωση από το νήπιο 8  (6%) και είναι τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν 

λιγότερο. 

 

 

 

Νήπιο 9 
 

 

Ημέρα1η        Κουλούρι  

Ημέρα2η        Σάντουιτς  

Ημέρα3η        Κουλούρι  

Ημέρα4η           -  

Ημέρα5η           -  

Ημέρα6η        Ντόνατ  

Ημέρα7η        Γιαούρτι   

Ημέρα8η        Γιαούρτι   

Ημέρα9η        Κουλούρι  
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Ημέρα10η        Γιαούρτι   

Ημέρα11η        Κουλούρι  

Ημέρα12η        Σάντουιτς  

Ημέρα13η        Γιαούρτι, πιροσκί  

Ημέρα14η        Κουλούρι  

Ημέρα15η           -  

Ημέρα16η        Κουλούρι, κακάο  

Ημέρα17η        Γαλατένιο κέικ, τυρόπιτα, κακάο  

Ημέρα18η        Κακάο, τοστ, μανταρίνι  

Ημέρα19η        Πισία με τυρί και πατάτα  

Ημέρα20η        Μανταρίνι, χυμός, πιροσκί  

Ημέρα21η        Χυμός, ψωμί με μερέντα  

Ημέρα22η         -  

Ημέρα23η         -  

Ημέρα24η        Τοστ, γαλατένιο κέικ  

Ημέρα25η         -  

 

 

 

Το νήπιο 9 φαίνεται να έχει κατανάλωσε από όλες τις διατροφικές ομάδες. 

Κυριαρχούν τα δημητριακά (38%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωσε και 

γαλακτοκομικά προϊόντα (34%). Τα φρούτα & λαχανικά βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (16%). Παρατηρούμε επίσης ότι τα τρόφιμα με 

πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι αλλά και η κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & 

υποκατάστατα» έχουν την ίδια κατανάλωση από το νήπιο 9 (6%) και είναι τα τρόφιμα 

που κατανάλωσε λιγότερο 
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Νήπιο 10 
 

  

Ημέρα1η       Τοστ   

Ημέρα2η       Κουλούρι   

Ημέρα3η       Τοστ   

Ημέρα4η       Τοστ   

Ημέρα5η 
      Ψωμί του τοστ με   

μερέντα 

  

Ημέρα6η 
      Ψωμί του τοστ με 

μερέντα 

  

Ημέρα7η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα8η 
      Ψωμί του τοστ με 

μερέντα 

  

Ημέρα9η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα10η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα11η         -   

Ημέρα12η         -   

Ημέρα13η         -   

Ημέρα14η       Τοστ   

Ημέρα15η         -   

Ημέρα16η       Πίτσα   

Ημέρα17η       Τοστ   

Ημέρα18η       Κέικ   

Ημέρα19η       Ψωμί με μέλι   

Ημέρα20η       Ψωμί και κασέρι   

Ημέρα21η       Κεκάκι, ψωμί με μέλι   

Ημέρα22η       Γιαούρτι ροδάκινο   

Ημέρα23η         -   

Ημέρα24η         -   

Ημέρα25η         -   
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Στο νήπιο 10 βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα δημητριακά (48%), ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται να κατανάλωσε τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (28%). Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (20%). 

Παρατηρούμε επίσης ότι δεν έχει κατανάλωσε καθόλου φρούτα & λαχανικά. Η 

κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα» είναι η ομάδα που 

καταναλώθηκε λιγότερο από το νήπιο 10 (4%). 

 

 

 

Νήπιο 11 
 

  

Ημέρα1η       Τοστ   

Ημέρα2η       Τοστ   

Ημέρα3η       Σάντουιτς   

Ημέρα4η       Κρουασάν   

Ημέρα5η       Τσουρέκι   

Ημέρα6η       Τσουρέκι   

Ημέρα7η       Γιαούρτι φράουλας   

Ημέρα8η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα9η       Ρυζόγαλο   

Ημέρα10η       Κουλούρι, μπισκότα   

Ημέρα11η       Ρυζόγαλο   

Ημέρα12η       Τσουρέκι   

Ημέρα13η       Τσουρέκι   

Ημέρα14η       Ρυζόγαλο   

Ημέρα15η       Κουλούρι    

Ημέρα16η       Σπανακόπιτα   

Ημέρα17η       Κουλούρι και κασέρι   

Ημέρα18η       Τσουρέκι   

Ημέρα19η       Σπανακόπιτα, μανταρίνι   

Ημέρα20η       Κουλούρι, κασέρι   

Ημέρα21η       Τσουρέκι, μανταρίνι   

Ημέρα22η       Πίτα   

Ημέρα23η       Κουλουράκια, γιαούρτι   

Ημέρα24η       Τσουρέκι   

Ημέρα25η       Τσουρέκι   
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Στο νήπιο 11 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και 

αλάτι (36%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωνει και δημητριακά (32%). 

Υψηλα ποσοστά έχουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (26%). Βλέπουμε επίσης ότι 

δεν έχει κατανάλωσε καθολου τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά 

& υποκατάστατα». Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το γεγονός ότι έχει κατανάλωσει 

ελάχιστα φρούτα & λαχανικά (6%). 

 

 

 

 

Νήπιο 12 
 

  

Ημέρα1η       Τοστ   

Ημέρα2η       Κουλούρι   

Ημέρα3η       Αυγό, κουλούρι   

Ημέρα4η       Κέικ, ψωμί με μερέντα   

Ημέρα5η       Σάντουιτις   

Ημέρα6η       Κρουασάν   

Ημέρα7η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα8η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα9η       Σάντουιτις με σαλάμι   

Ημέρα10η       Σάντουιτις   
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Ημέρα11η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα12η       Σάντουιτις   

Ημέρα13η       Τοστ   

Ημέρα14η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα15η       Κουλούρι   

Ημέρα16η       Τοστ   

Ημέρα17η       Ψωμί με μερέντα   

Ημέρα18η       Κουλούρι   

Ημέρα19η       Τυρόπιτα   

Ημέρα20η       Κουλούρι   

Ημέρα21η       Ψωμί με μέλι   

Ημέρα22η 
       Κουλούρι, μπάρα 

δημητριακών 

  

Ημέρα23η          -   

Ημέρα24η          -   

Ημέρα25η       Κουλούρι   

 

 

 

Στο νήπιο 12 βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα δημητριακά (60%), ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται να έχει κατανάλωσε τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (17%) και 

γαλακτοκομικά προϊόντα (17%). Δεν έχει κατανάλωσει καθόλου φρούτα & λαχανικά. 

Επίσης έχει κατανάλωσει λιγότερα τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, 

πουλερικά & υποκατάστατα (6%)». 
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Νήπιο 13 
 

 

Ημέρα1η        Γιαούρτι   

Ημέρα2η        Λουκουμάς  

Ημέρα3η        Ψωμί με μερέντα  

Ημέρα4η          -  

Ημέρα5η          -  

Ημέρα6η        Τυρόπιτα  

Ημέρα7η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα8η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα9η        Ψωμί με μερέντα  

Ημέρα10η        Ψωμί με μαρμελάδα  

Ημέρα11η        Γιαούρτι   

Ημέρα12η        Ντόνατ  

Ημέρα13η        Γιαούρτι    

Ημέρα14η        Γιαούρτι  

Ημέρα15η        Γιαούρτι  

Ημέρα16η        Κρουασανάκια  

Ημέρα17η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα18η        Ψωμί με μέλι  

Ημέρα19η        Ψωμί με μερέντα  

Ημέρα20η        Κουλούρι, μπανάνα  

Ημέρα21η        Κρουασανάκια  

Ημέρα22η        Ψωμί με μερέντα  

Ημέρα23η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα24η 
       Γιαούρτι με σοκολατένιες 

μπίλιες 

 

Ημέρα25η          -  
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Στο νήπιο 13 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα (38%), ενώ 

ταυτόχρονα φαίνεται να έχει κατανάλωσει τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι 

(35%). Υψηλά ποσοστά έχουν και τα δημητριακά (24%). Δεν έχει κατανάλωσει 

καθόλου τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα. 

Τέλος ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το γεγονός ότι έχει κατανάλωσει πολύ λίγα φρούτα 

& λαχανικά (3%). 

 

Νήπιο 14 
 

  

Ημέρα1η        Σοκολάτα   

Ημέρα2η        Κρουασάν   

Ημέρα3η        Τυρόπιτα   

Ημέρα4η        Κέικ σοκολάτας   

Ημέρα5η        Κέικ σοκολάτας   

Ημέρα6η        Ψωμί με μαρμελάδα   

Ημέρα7η        Κεκάκια   

Ημέρα8η        Κεκάκια   

Ημέρα9η        Τοστ με ντομάτα   

Ημέρα10η        Μπισκότα, κρουασάν   

Ημέρα11η        Τοστ     

Ημέρα12η         -   

Ημέρα13η        Τοστ   

Ημέρα14η        Τοστ   

Ημέρα15η        Κέικ     

Ημέρα16η        Κεκάκι, μανταρίνι   

Ημέρα17η        Κεκάκια, μανταρίνι   

Ημέρα18η        Μανταρίνι, τοστ   

Ημέρα19η        Μανταρίνι, κεκάκια   

Ημέρα20η        Κεκάκια   

Ημέρα21η        Κεκάκια, μανταρίνι   

Ημέρα22η        Κεκάκι, μανταρίνι   

Ημέρα23η 
       Κρουασάν, ψωμί με 

κασέρι 

  

Ημέρα24η 
       Μανταρίνι, 

τυροπιτάκια 

  

Ημέρα25η        Κεκάκια   
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Στο νήπιο 14 βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι 

(50%), ενώ ταυτόχρονα έχει κατανάλωσει φρούτα & λαχανικά (22%). Υψηλά 

ποσοστά έχουν και τα δημητριακά (20%). Επίσης παρατηρούμε ότι δεν έχει 

κατανάλωσει καθόλου τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & 

υποκατάστατα» και έχει κατανάλωσει λιγότερα γαλακτοκομικά προϊόντα (8%). 

 

 

 

Νήπιο 15 
 

  

Ημέρα1η       Κρουασάν με μερέντα   

Ημέρα2η       Ντόνατ, χυμός   

Ημέρα3η       Τυρόπιτα   

Ημέρα4η         -   

Ημέρα5η 
      Κουλούρι, 

ντόνατ,χυμός 

  

Ημέρα6η       Τυρόπιτα   

Ημέρα7η       Κέικ σοκολάτας   

Ημέρα8η       Τυροπιτάκια   

Ημέρα9η 
      Βάφλες, κέικ 

σοκολάτας 

  

Ημέρα10η       Ψωμί με μερέντα   

Ημέρα11η       Χυμός, τυρόπιτα   
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Ημέρα12η          -   

Ημέρα13η       Κρέμα   

Ημέρα14η       Χυμός, τυρόπιτα   

Ημέρα15η       Τυρόπιτα   

Ημέρα16η       Τυρόπιτα   

Ημέρα17η       Τυρόπιτα, κουλούρι   

Ημέρα18η       Κουλούρι, λουκουμάς   

Ημέρα19η       Τυρόπιτα   

Ημέρα20η       Κέικ     

Ημέρα21η       Κέικ   

Ημέρα22η       Κουλούρι, λουκουμάς   

Ημέρα23η       Κέικ   

Ημέρα24η       Κέικ   

Ημέρα25η       Ψωμί με μαρμελάδα   

 

 

 

Στο νήπιο 15 κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (41%), ενώ 

ταυτόχρονα φαίνεται να κατανάλωσε και γαλακτοκομικά προϊόντα (29%). Τα 

δημητριακά βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (18%). Δεν έχει 

κατανάλωσει καθόλου τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & 

υποκατάστατα». Επίσης η διατροφική ομάδα που κατανάλωσε λιγότερο είναι τα 

φρούτα & λαχανικά (12%). 

 

 

18%

12%

0%

29%

41%

Νήπιο 15

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Νήπιο 16 
 

  

Ημέρα1η        Τοστ   

Ημέρα2η        Κέικ, σοκολάτα   

Ημέρα3η        Τοστ   

Ημέρα4η        Κουλουράκια   

Ημέρα5η        Μπανάνα, μπισκότα   

Ημέρα6η        Καρύδια, μπάρα δημητριακών   

Ημέρα7η        Κουλούρι   

Ημέρα8η          -   

Ημέρα9η        Ντόνατ   

Ημέρα10η        Μπισκότα, τυροπιτάκια   

Ημέρα11η 
       Γάλα, μπισκότα, μπάρα 

δημητριακών 

  

Ημέρα12η         -   

Ημέρα13η        Ψωμί με χαλβά   

Ημέρα14η        Κέικ    

Ημέρα15η        Κέικ   

Ημέρα16η        Μπάρα δημητριακών   

Ημέρα17η        Σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα   

Ημέρα18η        Ψωμί με κασέρι   

Ημέρα19η        Μπάρα δημητριακών, Κέικ   

Ημέρα20η        Σπόρια, κουλουράκια   

Ημέρα21η        Κρουασάν   

Ημέρα22η        Τσουρέκι, κουλούρι   

Ημέρα23η         -   

Ημέρα24η        Μπισκότα, αποξηραμένα φρούτα   

Ημέρα25η        Μπάρα δημητριακών   
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8%

54%

Νήπιο 16

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Στο νήπιο 16 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και 

αλάτι (54%), ενώ ταυτόχρονα έχει κατανάλωσει δημητριακά (30%). Επίσης 

παρατηρούμε ότι τα φρούτα & λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν την 

ίδια κατανάλωση (8%) και δεν έχει κατανάλωσει καθόλου τρόφιμα που ανήκουν στην 

κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα». 

 

 

 

Νήπιο 17 
 

  

Ημέρα1η       -   

Ημέρα2η       -   

Ημέρα3η      Τοστ   

Ημέρα4η      Τοστ   

Ημέρα5η      Τοστ   

Ημέρα6η      Κρουασάν   

Ημέρα7η      Τοστ   

Ημέρα8η      Τοστ   

Ημέρα9η        -   

Ημέρα10η        -   

Ημέρα11η      Τοστ   

Ημέρα12η      Πίτσα, κρουασάν, τοστ   

Ημέρα13η      Τοστ   

Ημέρα14η      Τοστ   

Ημέρα15η      Μανταρίνι, τοστ   

Ημέρα16η      Τοστ, μανταρίνι   

Ημέρα17η      Κέικ, τοστ   

Ημέρα18η      Τοστ   

Ημέρα19η      Τοστ, μπανάνα   

Ημέρα20η      Τοστ   

Ημέρα21η      Τοστ   

Ημέρα22η      Τοστ   

Ημέρα23η      Κεκάκια   

Ημέρα24η        -   

Ημέρα25η        -   
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Στο νήπιο 17 παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα δημητριακά (65%), ενώ ταυτόχρονα 

έχει κατανάλωσει τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (19%). Παράλληλα έχει 

κατανάλωσει φρούτα & λαχανικά (12%). Βλέπουμε επίσης ότι δεν έχει κατανάλωσει 

καθόλου γαλακτοκομικά προϊόντα και έχει κατανάλωσει λιγότερα τρόφιμα από την 

ομάδα «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα (4%)». 

 

 

 

Νήπιο 18 
 

  

Ημέρα1η       -   

Ημέρα2η       -   

Ημέρα3η      Κέικ   

Ημέρα4η      Τοστ   

Ημέρα5η      Σάντουιτς   

Ημέρα6η      Τοστ   

Ημέρα7η      Τσουρέκι   

Ημέρα8η      Κέικ σοκολάτας   

Ημέρα9η      Τυροπιτάκια   

Ημέρα10η       -   

Ημέρα11η      Τοστ   

Ημέρα12η       -   

Ημέρα13η      Τσουρέκι   

65%
12%

4%

0%
19%

Νήπιο 17

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Ημέρα14η       -   

Ημέρα15η      Κέικ   

Ημέρα16η      Κρουασάν με μερέντα   

Ημέρα17η      Τοστ   

Ημέρα18η      Κέικ   

Ημέρα19η      Τυροπιτάκια   

Ημέρα20η      Τσουρέκι   

Ημέρα21η      Τοστ   

Ημέρα22η      Κρουασανάκια   

Ημέρα23η      Κέικ   

Ημέρα24η       -   

Ημέρα25η 
     Τοστ τυρί με 

γαλοπούλα 

  

 

 

 

Στο νήπιο 18 κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (48%), ενώ 

ταυτόχρονα φαίνεται να έχει κατανάλωσει και δημητριακά (33%). Τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης (14%), ενώ παρατηρούμε 

ότι δεν έχει κατανάλωσει καθόλου φρούτα & λαχανικά. Επίσης έχει κατανάλωσει τα 

λιγότερα τρόφιμα από την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα 

(5%)». 
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0%
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14%
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Νήπιο 18

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Νήπιο 19 
 

 

Ημέρα1η          -  

Ημέρα2η          -  

Ημέρα3η        Κρουασάν  

Ημέρα4η        Κέικ, ψωμί με μερέντα  

Ημέρα5η        Τυροπιτάκια  

Ημέρα6η        Ψωμί με βούτυρο  

Ημέρα7η        Τυρόπιτα  

Ημέρα8η        Τυροπιτάκια  

Ημέρα9η        Πίτσα  

Ημέρα10η        Κέικ   

Ημέρα11η        Μπανάνα  

Ημέρα12η        Μπανάνα, καρύδια  

Ημέρα13η        Γιαούρτι με σοκολατένες μπίλιες  

Ημέρα14η        Μπανάνα  

Ημέρα15η        Κουλούρι  

Ημέρα16η        Τοστ  

Ημέρα17η        Τοστ  

Ημέρα18η        Μανταρίνι, κουλουράκια  

Ημέρα19η        Μπανάνα, μανταρίνι  

Ημέρα20η        Τυροπιτάκια  

Ημέρα21η        Τυρόπιτα  

Ημέρα22η        Κεκάκι  

Ημέρα23η        Καρύδια, μπανάνα  

Ημέρα24η        Ψωμί με μαρμελάδα  

Ημέρα25η          -  

 

 

19%

23%

3%23%

32%

Νήπιο 19

Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Το νήπιο 19 φαίνεται ότι έχει κατανάλωσει από όλες τις διατροφικές ομάδες. 

Βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι (32%), ενώ 

ταυτόχρονα έχει κατανάλωσει φρούτα & λαχανικά (23%) και γαλακτοκομικά 

προϊόντα (23%). Παρατηρούμε ότι τα δημητριακά είναι σε ικανοποιητικό βαθμό 

κατανάλωσης (19%), ενώ η ομάδα που κατανάλωσε λιγότερα τρόφιμα το νήπιο 19 

είναι το κρέας, ψάρι, πουλερικά & υποκατάστατα (3%). 

 

 

 

Νήπιο 20 
 

  

Ημέρα1η          Τοστ   

Ημέρα2η          Γιαούρτι    

Ημέρα3η          Τοστ   

Ημέρα4η          Σάντουιτς   

Ημέρα5η          Κρουασάν   

Ημέρα6η          Λουκουμάς   

Ημέρα7η            -   

Ημέρα8η            -   

Ημέρα9η            -    

Ημέρα10η          Κέικ   

Ημέρα11η          Τυρόπιτα   

Ημέρα12η          Σάντουιτς   

Ημέρα13η          Ντόνατ   

Ημέρα14η          Τυροπιτάκια   

Ημέρα15η          Κέικ   

Ημέρα16η          Λουκουμάς   

Ημέρα17η          Κουλούρι   

Ημέρα18η          Τυρόπιτα   

Ημέρα19η          Τοστ   

Ημέρα20η          Λουκανόπιτα   

Ημέρα21η          Κρουασάν   

Ημέρα22η          Κουλούρι   

Ημέρα23η          Λουκανοπιτάκια   

Ημέρα24η 
         Κρέπα με κασέρι και 

σαλάμι 

  

Ημέρα25η              -   

 



76 
 

 

 

Στο νήπιο 20 βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι 

(35%), ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να έχει κατανάλωσει δημητριακά (30%). Σε υψηλό 

βαθμό κατανάλωσης βρίσκονται και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (22%). Επίσης δεν 

έχει κατανάλωσει καθόλου φρούτα & λαχανικά. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το γεγονός 

ότι έχει ικανοποιητικό βαθμό κατανάλωσης στην κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά 

& υποκατάστατα (13%)». 
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Ψωμί & Δημητριακά

Φρούτα & Λαχανικά

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & 
υποκατάστατα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα με πολύ λίπος,ζάχαρη & 
αλάτι
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Σύνοψη των διατροφικών προφίλ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται και σχολιάζονται τα διατροφικά προφίλ όλων των 

παιδιών. Για κάθε ομάδα υπάρχει ένας πίνακας όπου δείχνει το μεγαλύτερο και το 

μικρότερο ποσοστό καθεμιάς κατηγορίας. Έπειτα αναφέρεται ο μέσος όρος για κάθε 

κατηγορία. Τέλος υπάρχει ένας πίνακας όπου δειχνει τα ποσοστά των τροφών που 

κατανάλωσαν τα παιδιά από ολες τις διατροφικές ομάδες. 

1η Ομάδα 
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Ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρεται στην πρώτη κατηγορία «Ψωμί και 

Δημητριακά». Βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά κατανάλωσαν τροφές από αυτή την 

κατηγορία. Έτσι το σύνολο των τροφών για αυτή την κατηγορία είναι 197. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 8 (10% που αντιστοιχεί σε 9,64 σε ποσοστό, 

ενώ σε αριθμό είναι 19). Το μικρότερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 2 (1% που 

αντιστοιχεί σε 1,01 σε ποσοστό, ενώ σε αριθμό είναι 2). Ο μέσος όρος για την 

κατηγορία «Ψωμί και Δημητριακά» είναι 4,995. 

 

 

2η Ομάδα 
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Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στην δεύτερη κατηγορία «Φρούτα και Λαχανικά». 

Παρατηρούμε ότι από τα είκοσι (20) νήπια μόνο τα δεκαπέντε (15) κατανάλωσαν 

τροφές από αυτήν την κατηγορία. Έτσι το σύνολο των τροφών είναι 84. Αρχικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 3 (21% που αντιστοιχεί σε 21,42 σε ποσοστό, 

ενώ σε αριθμό είναι 18). Το μικρότερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 4, νήπιο 10, νήπιο 

12, νήπιο 18 και νήπιο 20. Τα συγκεκριμένα νήπια έχουν ποσοστό μηδέν (0) πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν κατανάλωσαν καθόλου φρούτα και λαχανικά. Τέλος ο μέσος 

όρος για την κατηγορία «Φρούτα και Λαχανικά» είναι 4,998. 

 

3ηΟμάδα 

 

 

11%

0%

18%

0%0%

21%

0%11%

7%

4%

0%

7%

0%

0%
0%

0% 4%

4%

4%

11%

Κρέας,ψάρι,πουλερικά & υποκατάστατα

Νήπιο 1

Νήπιο 2

Νήπιο 3

Νήπιο 4

Νήπιο 5

Νήπιο 6

Νήπιο 7

Νήπιο 8

Νήπιο 9

Νήπιο 10

Νήπιο 11

Νήπιο 12

Νήπιο 13

Nήπιο 14

Νήπιο 15

Νήπιο 16

Νήπιο 17

Νήπιο 18

Νήπιο 19

Νήπιο 20



80 
 

Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στην τρίτη κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά και 

υποκατάστατα». Βλεπούμε ότι από τα είκοσι (20) νήπια μόνο τα έντεκα (11) 

κατανάλωσαν τροφές από αυτή την κατηγορία. Έτσι το σύνολο των τροφών είναι 28. 

Έπειτα το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 6 (21% που αντιστοιχεί σε 21,42 σε 

ποσοστό, ενώ σε αριθμό είναι 6). Το μικρότερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 2, νήπιο 4, 

νήπιο 5, νήπιο 7, νήπιο 11, νήπιο 13, νήπιο 14, νήπιο 15 και νήπιο 16. Τα 

συγκεκριμένα νήπια έχουν ποσοστό μηδέν (0), πράγμα που σημαίνει ότι δεν 

κατανάλωσαν καθόλου τροφές από την συγκεκριμένη κατηγορία. Τέλος ο μέσος όρος 

για την κατηγορία «Κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα» είναι 4.998. 

 

4ηΟμάδα 
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Ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρεται στην τετάρτη κατηγορία «Γαλακτοκομικά 

προϊόντα». Παρατηρούμε ότι από τα είκοσι (20) νήπια μόνο το ένα (1) δεν 

κατανάλωσε τροφές από αυτή την κατηγορία. Έτσι το σύνολο των τροφών είναι 130. 

Αρχικά το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 7 (18% που αντιστοιχεί σε 16,15 σε 

ποσοστό, ενώ σε αριθμό είναι 21). Το μικρότερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 17. Το 

συγκεκριμένο νήπιο έχει ποσοστό μηδέν (0), πράγμα που σημαίνει ότι δεν 

κατανάλωσε καθόλου γαλακτοκομικά προϊόντα. Τέλος ο μέσος όρος για την 

κατηγορία «Γαλακτοκομικά προϊόντα» είναι 4,5. 
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Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στην τελευταία κατηγορία «Τρόφιμα με πολύ λίπος, 

ζάχαρη και αλάτι». Παρατηρούμε ότι όλα τα παιδιά κατανάλωσαν τροφές από αυτή 

την κατηγορία. Έτσι το σύνολο των τροφών για αυτή την κατηγορία είναι 191. 

Επομένως το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 16 (10% που αντιστοιχεί σε 

10,47 σε ποσοστό, ενώ σε αριθμό είναι 20). Το μικρότερο ποσοστό ανήκει στο νήπιο 

9 (1% που αντιστοιχεί σε 1,04 σε ποσοστό, ενώ σε αριθμό είναι 2). Τέλος ο μέσος 

όρος για την κατηγορία «Τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι» είναι 4,994. 

 

 

Συνολικός πίνακας με τις διατροφικές ομάδες 
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Σχολιασμός των διαγραμμάτων συχνοτήτων. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, σχολιάζονται και αναλύονται οι τροφές των νηπίων που 

έφερναν στο δεκατιανό. Τα διαγράμματα έγιναν σύμφωνα με τα διατροφικά τους 

ημερολόγια. 

Τα διαγράμματα συχνοτήτων που υπάρχουν παρακάτω δείχνουν τις προτιμήσεις των 

παιδιών, του τμήματος. Πρώτα κατηγοριοποιήθηκαν κάτα αύξοντα αριθμό οι δέκα 

πιο συχνές τροφές που προτιμήθηκαν από τα παιδιά. Έπειτα κατηγοριοποιήθηκαν σε 

πέντε διατροφικές ομάδες. Τέλος υπάρχει ο σχολιασμός των διαγραμμάτων. 

 

 

Διαγράμμα ποσοστιαίας συχνότητας εμφάνισης των δέκα πιο συχνών τροφών 

 

 

Εικόνα 2:Οι δέκα πιο συχνές τροφές που εμφανίστηκαν. 
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Εικόνα 3: Τα ποσοστά εμφανίσης των συχνότερων τροφών. 

 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα καταγράφονται οι δέκα (10) πιο συχνές τροφές που 

καταναλώθηκαν από τα παιδιά του τμήματος. Όπως παρατηρείται υπάρχουν 

προτιμήσεις από όλες τις διατροφικές ομάδες των τροφών. 

Αρχικά, διαπιστώνεται ότι η κυρίαρχη προτίμηση των παιδιών στην διατροφή τους 

είναι το τοστ με ποσοστό εμφάνισης (18,96%). Η τροφή αυτή είναι μια εύκολη λύση 

για το κολατσιό των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Επίσης περιέχει πρωτεϊνες και 

υδατάνθρακες και χρησιμεύει ως πηγή ενέργειας μαζί με το κουλούρι (11,37%). 

Στην συνέχεια υπάρχουν τρεις γλυκές τροφές, οι οποίες κατέχουν μία υψηλή θέση 

στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Αυτές οι τροφές είναι το κέικ (17,30%), το 

ψωμί με μερέντα (4,50%) και το κρουασάν με μερέντα (4,03%). Ακόμη οι τροφές 

αυτές εκτός από τις ποσότητες υδατανθράκων περιέχουν και μεγάλες ποσότητες 

λιπιδίων. Τα λιπίδια έχουν τριπλάσια ενεργειακή αξία από τους υδατάνθρακες και τις 

πρωτεϊνες. Τα περιττά λίπη αποθηκεύονται κάτω από το δέρμα ή μέσα στις 

κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος (κοιλιά) (Αθανασίου, 2004). 

Στην συνέχεια παρατηρείται ότι τα παιδιά προτίμησαν και γαλακτοκομικά προϊόντα 

και μάλιστα το γιαούρτι (15,88%) κατέχει υψηλό ποσοστό στις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών. Επίσης κάποια από τα νήπια προτίμησαν και την τυρόπιτα 
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(9,24%). Οι συγκεκριμένες τροφές περιέχουν πρωτεϊνες, ασβέστιο και φώσφορο. Τα 

μικρά παιδιά που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης χρειάζονται περισσότερες 

πρωτεϊνες από τους μεγάλους, ενώ μία έλλειψη από πρωτεϊνες στην πολύ μικρή 

ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε μη ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

Επίσης δημοφιλείς τροφές αποτελούσαν τα φρούτα μπανάνα (6,87%) και ο χυμός 

(8,29%). Αυτές οι τροφές είναι πλουσίες σε βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι οργανικές 

χημικές ουσίες μικρού μοριακού βάρους. Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για την ζωή. 

Προσλαμβάνονται με τις τροφές σε πολύ μικρές ποσότητες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χυμός, τον οποίο προτιμούσαν τα περισσότερα παιδιά ως 

συνοδευτικό με το κολατσιό τους, ήταν τις περισσότερες φορές συσκευασμένος. Η 

αποθήκευση του χυμού σε μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει στην 

αλλοίωση των βιταμινών και μπορεί να συσκευάζεται με μεγάλη προσθήκη ζάχαρης. 

Ακόμη κάποια νήπια προτίμησαν τα λουκανοπιτάκια σε ποσοστό (3,55%). Πιο 

συγκεκριμένα δύο νήπια τα λουκανοπιτάκια τα προτιμούσαν σχεδόν σε καθημερινή 

βάση (Νήπιο 3, Νήπιο 6). Η συγκεκριμένη τροφή είναι πλουσία σε υδατάνθρακες και 

λιπίδια. Η διαφορά των λιπιδιών από τους υδατάνθρακες είναι ότι περιέχουν πολύ 

λιγότερο οξυγόνο. 

Τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παραπάνω τροφές αποτελούσαν για μερικά 

παιδιά όχι για όλα διατροφική συνήθεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε παιδί έχει 

σημαντικές διαφορές όσο αφορά το διατροφικό προφίλ του. Είναι λοιπόν σημαντικό 

να τονίζουμε ότι η συχνότητα των παράπανω τροφών αποτελούν προτίμηση για 

μερικά παιδιά και όχι για όλα. 
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Διαγράμματα σχνοτήτων με βάση τις πέντε διατροφικές ομάδες. 

 

 

Εικονα 4:Οι συχνότερες τροφές που ανήκουν στην ομάδα των δημητριακών και του 

ψωμιού. 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την συχνότητα κατανάλωσης δημητριακών και 

ψωμιού από τα παιδιά του τμήματος. Σύμφωνα με την πυραμίδα της μεσογειακής 

διατροφής η ομάδα των δημητριακών και του ψωμιού πρέπει να αποτελούν τη βάση 

της διατροφής των παιδιών. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα,το ψωμί αποτελεί την κυρίαρχη τροφή συνδύασμενη 

με κάποια αλμυρή ή γλυκιά γεύση. Το 48,0% των παιδιών προτίμησαν το τοστ ή 

σάντουιτς. Επίσης σημαντική ήταν και η προτίμηση των παιδιών στο κουλούρι 

(23,0%). Όσο αφορά την τρίτη κατηγορία στο πίνακα (ψωμί με συνοδευτικό). Μέσα 

σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής τροφές: ψωμί με μερέντα που 

εμφανίστηκε 19 φορές στα νήπια, ψωμί με μαρμελάδα που εμφανίστηκε 8 φορές, 

ψωμί με βούτυρο που προτίμησαν μονο 2 νήπια, ψωμί με μέλι που εμφανίστηκε 4 

φορές και ψωμί με χαλβά που έφαγε μόνο 1 νήπιο. Αυτές είναι μίκτες τροφές που 

συνδυάζονται με την κατηγορία «Ψωμί και Δημητριακά». 
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Πιο μικρά ποσοστά καταγράφονται σε τροφές που έφερναν δυο με τρία παιδιά, όπως 

είναι η μπάρα δημητριακών (2,0%), η σπανακόπιτα (1,0%) και οι ξηροί καρποί 

(2,0%). Στους ξηρούς καρπούς κατάχθηκαν τροφές όπως τα καρύδια. 

Τέλος οι τροφές με τα χαμηλότερα ποσοστά στον πίνακα, δηλαδή οι αυγόφετες 

(0,9%)  προτιμήθηκαν από 1 έως 3 φορές στο διάστημα της παρατήρησης μου. Οι 

τροφές που δεν είναι μικτές και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το κουλούρι, η 

μπάρα δημητριακών και οι ξηροί καρποί. Οι υπόλοιπες είναι μικτές τροφές. 

Η ομάδα των δημητριακών περιέχει υδατάνθρακες που είναι πηγή ενέργειας για τα 

παιδιά. Οι ποσότητες που προτείνονται να καταναλώνουν τα παιδιά από αυτή την 

ομάδα είναι οι 4-6 μερίδες ημερησίως για παιδιά ηλικίας από 4 έως 7 ετών. Αυτό που 

μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και διαπιστώθηκε από τα διατροφικά ημερολόγια τους 

είναι ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούσαν την αλμυρή μορφή του ψωμιού (τοστ) 

αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών το συνδυάζει με γλυκές γεύσεις (μερέντα, 

μαρμελάδα και μέλι). Αυτός ο συνδυασμός είναι σημαντικό να ελαττωθεί γιατί οι 

τροφές αυτές περιέχουν λιπίδια, τα οποία είναι ακόρεστα και μπορεί να 

συσσωρευτούν ως λίπος κατώ από το δέρμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Εικόνα 5:Οι συχνότητες των τροφών που ανήκουν στην ομάδα των φρούτων και των 

λαχανικών. 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τις τροφές που ανήκουν στην ομάδα των 

φρούτων και των λαχανικών. Σε αυτήν την ομάδα τα παιδιά κατανάλωσαν 

περισσότερο χυμό φρούτων ή φρούτα και λιγότερα λαχανικά καθώς υπάρχουν μόνο 

δυο λαχανικά στον πίνακα (Ντοματα και Σπανακόπιτα). Η Σπανακόπιτα μπήκε στην 

κατηγορία φρούτα & λαχανικά γιατί είναι μικτή τροφή, δηλαδή αποτειλείται από 

σπανάκι και φύλλο πίτας. Επομένως το σπανάκι είναι λαχανικό και ανήκει στην 

συγκεκριμένη κατηγορία. 

Τα περισσότερα νήπια ως συνοδευτικό στο κολατσιό τους κατανάλωναν χυμό 

διαφόρων φρούτων ο οποίος ήταν συσκευασμένος (41,0%). Στην συνέχεια φαίνεται 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών κατανάλωσαν μπανάνες (34,0%) και 

μανταρίνια (16,0%). 

Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται η ντόματα η οποία ήταν μέσα σε τοστ (2,0%), η 

σπανακόπιτα (3,0%) και τα αποξηραμένα φρούτα, όπως τα δαμάσκηνα (2,0%). Οι 
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συγκεκριμένες τροφές καταναλώθηκαν μία με δυο φορές στο διάστημα της 

παρατήρησης μου. 

Στην συγκεκριμένη ομάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συσκευασμένος χυμός 

ήταν μια πρακτική λύση για το κολατσιό των παιδιών. Ωστόσο, όπως διατυπώθηκε 

παράπανω η φύλαξη του σε μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να καταστρέψει τις 

βιταμίνες που χρειάζονται. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να σχολιαστεί ότι η υψηλή κατανάλωση είναι ο λόγος που το 

ποσοστό της μπανάνας και του μανταρινιού είναι υψηλό επειδή 2 με 3 παιδιά τα 

προτιμούσαν σε καθημερινή βάση. 

Τέλος πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 400 

γραμμάρια φρούτων και λαχανικών ανά άτομο την ημέρα. Αυτό μεταφράζεται 

περίπου 5 μερίδες την ημέρα ανεξάρτητα από το αν τα φρούτα και τα λαχανικά είναι 

κατεψυγμένα. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ευεργετική για την υγεία καθώς 

συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού από χρόνιες ασθένειες και τον πρόωρο 

θάνατο. Επίσης όσο πιο πολλά φρούτα και λαχανικά τρώμε τόσο πιο πολύ 

περιορίσουμε σημαντικά την καρκινογόνο δράση. 
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Εικόνα 6:Οι συχνότητες των τροφών που ανήκουν στην ομάδα των υποκατάστατων 

του κρέατος και των πουλερικών. 

 

 

Στο παράπανω διάγραμμα απεικονίζονται κυρίως τα υποκατάστατα του κρέατος και 

των πουλερικών. Η πιο συχνή τροφή είναι το ψωμί (τοστ) με αλλαντικά, το οποίο 

περιείχε αλλαντικά όπως το σαλάμι ή το ζαμπόν (81,0%). Η δεύτερη πιο συχνή τροφή 

ήταν η Λουκανόπιτα/Λουκανοπιτάκια (14,0%). Είναι σε υψηλή θέση επειδή δυο 

παιδιά την έτρωγαν σε καθημερινή βάση. Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται οι 

τροφές, όπως η πίτσα (2,0%) και το αυγό (0,9%). Οι συγκεκριμένες τροφές 

καταναλώθηκαν από 1 έως 2 φορές στο διάστημα της παρατήρησης μου. 

Η κατανάλωση της συγκεκριμένης ομάδας πρέπει να ελαττωθεί και να 

αντικατασταθεί με πιο υγεινά κρέατα. Τα αλλαντικά αποτελούν προϊόντα 

επεξεργασμένων κρεάτων και έχει διαπιστωθεί ότι οδηγεί σε καρκίνο του παχέως 

εντέρου. Όσο αφορά την πρόσληψη πρωτεϊνών και γενικά τα ζωικά προϊόντα της 

συγκεκριμένης ομάδας διεθνείς συστάσεις συμβουλεύουν να τρώνε λιγότερο κρέας, 

τουλάχιστον 2-3 μερίδες ανα ημέρα. 
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Εικόνα 7:Οι συχνότητες των τροφών που ανήκουν στην ομάδα των γαλακτοκομικών 

προϊόντων. 

 

 

Στο παράπανω διάγραμμα καταγράφεται η ομάδα των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Όπώς παρατηρείται κυρίαρχη τροφή είναι το γιαούρτι με ποσοστό (54,0%). Στην 

συνέχεια τα περισσότερα παιδιά κατανάλωναν τυρόπιτα/τυροπιτάκια (31,0%) και 

ψωμί με κασέρι (6,0%). Μικρότερα ποσοστά εμφανίζουν το γάλα (3,0%), το ψωμί με 

βούτυρο (1,0%) και το γαλατένιο κέικ (1,0%). Οι συγκεκριμένες τροφές 

καταναλώθηκαν από 2 με 3 παιδιά στο διάστημα της παρατήρησης μου. 

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερη 

εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι τα παιδιά έτρωγαν σε καθημερινή σχεδόν βάση 

γιαούρτι και τυρόπιτα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στα διατροφικά τους ημερολόγια. 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν ασβέστιο και φωσφόρο που είναι απαραίτητα 

για τα παιδιά αυτής της ηλίκιας καθώς βοηθάει στο σωστό σχηματισμό των οστών 

και των δοντιών. Επίσης το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ομαλή πήξη του 

αίματος. Το ασβέστιο βρίσκεται κυρίως στο γάλα και τα προϊόντα του καθώς και στα 

λαχανικά. 
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Εικόνα 8:Οι συχνότητες των τροφών που ανήκουν στην ομάδα των τροφίμων με 

πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι. 

 

 

Στο παράπανω διάγραμμα απεικονίζεται η ομάδα των τροφίμων με πολύ λίπος, 

ζάχαρη και αλάτι. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές τροφές 

της συγκεκριμένης ομάδας που καταναλώθηκαν από τα νήπια και οι περισσότερες 

είναι γλυκές τροφές. Τα περισσότερα παιδιά προτίμησαν το κέικ με ποσοστό 

εμφάνισης (41,4%) καθώς και το ψωμί με συνοδευτικό (17,6%) και το κρουασάν με 

μερέντα (9,6%). Στην δευτερη κατηγορία «ψωμί με συνοδευτικό» εντάσσονται οι 

εξής τροφές: ψωμί με μερέντα με ποσοστό εμφάνισης 19, ψωμί με μαρμελάδα με 

ποσοστό εμφάνισης 8 και ψωμί με μέλι με ποσοστό εμφάνισης 4. Το μέλι αν και 

περιέχει γλυκαντικές ουσίες μπορεί να καταταχθεί στις πιο υγεινές γλυκές τροφές των 

παιδιών. 

Στην συνέχεια υπήρχαν παιδιά που κατανάλωσαν μπισκότα με ποσοστό εμφάνισης 

(7,9%). Επίσης το τσουρέκι με ποσοστό εμφάνισης (6,2%) υπήρχε πολύ συχνά στο 

κολατσιό των παιδιών. 
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Επείτα υπάρχουν τρεις τροφές που είναι ιδιαίτερα αγαπητές στα παιδιά. Αυτές είναι ο 

Λουκουμάς με ποσοστό εμφάνισης (3,9%), τα Ντονατ (3,9%) και τα Κουλουράκια 

(3,4%). Την τελευταία τροφή, δηλαδή τα κουλουράκια τα παιδιά την έφερναν ως 

γλυκίσμα αφού τελείωναν το κολατσιό τους. 

Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται το ρυζόγαλο (1,7%), η σοκολάτα (1,7%), οι 

αυγόφετες (1,1%), ο χαλβάς (0,5%) και η βάφλα (0,5%). Οι συγκεκριμένες τροφές 

κατανάλωθηκαν από λίγα παιδιά τουλάχιστον 1 με 3 φορές στο διάστημα της 

παρατήρησης μου. 

Όπως παρατηρήθηκε τα παιδιά προτιμούσαν σε καθημερινή βάση μικρές ποσότητες 

γλυκών τροφών. Η γλυκία γεύση φαίνεται να είναι ελκυστική γι’αυτά και αποτελεί 

τροφή που τρώνε καθημερινά. Είναι αρνητικό τα παιδιά να τρώνε τόσες ποσότητες 

γλυκών τροφών. Τα περισσότερα γλυκίσματα περιέχουν σοκολάτα και μεγάλες 

ποσότητες ζάχαρης, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται λίγες φορές την εβδομάδα. 

Τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκίσματα, τα οποία όμως περιέχουν 

πολλές θερμίδες. Για το λόγο αυτό πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο και να μην 

αποτελούν καθημερινή τροφή των παιδιών. 
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5ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα 

 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε τα νήπια του δείγματος έδειξαν μια εμφανή 

προτίμηση για τα γλυκίσματα, που τα έφερναν σε καθημερινή βάση στο κολατσιό 

τους. Συνήθως τα γλυκίσματα περιείχαν σοκολάτα είτε αρκετή ζάχαρη. Επομένως οι 

προτιμήσεις των παιδιών στρέφονται στα τρόφιμα που έχουν γλυκιά γεύση ενώ τα 

τρόφιμα που έχουν πικρή και ξινή γεύση προτιμούνται λιγότερο από τα παιδιά. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει ότι τα παιδιά κατανάλωσαν μόνο γλυκίσματα απλά είχαν υψηλά 

ποσοστά, όπως υψηλά ποσοστά είχε και η πρώτη κατηγορία «Ψωμί και Δημητριακά». 

Τα παιδιά έδειχναν μια προτίμηση στο ψωμί  σε συνδυασμό με μια αλμυρή ή γλυκιά 

γεύση, όπως για παράδειγμα ψωμί με μερέντα ή ψωμί με μέλι. 

Οι τροφές που κατανάλωσαν τα νήπια περιέχουν διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία, 

όπως είναι οι υδατάνθρακες, λιπίδια και πρωτεϊνες. «Οι υδατάνθρακες υπάρχουν στις 

τροφές είτε σαν άμυλο είτε σαν μονοσακχαρίτες ή σάκχαρα, όπως για παράδειγμα η 

γλυκόζη. Αν υπάρχει περίσσεια σακχάρων, τότε εκείνα μετατρέπονται είτε σε 

αποθηκευτικό λίπος είτε σε μορφή ζωικού αμύλου, το γλυκογόνο. Η λειτουργία του 

γλυκογόνου είναι η εξής: Όταν χρειαστεί μπορεί να μετατραπεί ξανά σε γλυκόζη και 

να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια» (Αθανασίου, 2004). 

Για παράδειγμα το ψωμί είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες. 

Παρατηρούνται όπως αναφέρθηκε παραπάνω υψηλά ποσοστά στην ομάδα των 

τροφών με πολύ λίπος και ζάχαρη, όπως τα γλυκά ενώ τα ποσοστά των φρούτων και 

των λαχανικών είναι χαμηλά σε σχέση με την ομάδα των γλυκών. Συγκεκριμένα 

πέντε νήπια δεν κατανάλωσαν καθόλου φρούτα και λαχανικά, ενώ τα περισσότερα 

κατανάλωσαν φρούτα με τη μορφή προπαρασκευασμένου χυμού. Τα παιδιά πρέπει να 

μειώσουν τις ποσότητες των γλυκών, γιατί είναι χαμηλά σε θρεπτική αξία και να 

αυξήσουν τις ποσότητες των φρούτων και λαχανικών. Οι τροφές με πολύ λίπος, 

ζάχαρη ή αλάτι αφού καταναλωθούν από τα παιδιά πρέπει να καταναλωθούν και σε 

ενέργεια μέσα από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την σωματική άσκηση. Αν 

δεν ληφθεί αυτός ο παράγοντας οι τροφές εναποτίθενται σε λίπος. 

Όσον αφορά τα διατροφικά προφίλ των νηπίων παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. 

Κάποια παιδιά προτιμούσαν να τρώνε περισσότερα δημητριακά ή ψωμί ή 
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γαλακτοκομικά προϊόντα ή φρούτα ή και τα αντίστροφο. Επίσης το τοστ που ήταν 

δημοφιλής τροφή δεν καταναλωνόνταν από όλα τα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά που 

έτρωγαν συγκεκριμένα τρόφιμα αποκλειστικά και μόνο από μια με δύο διατροφικές 

ομάδες στο διάστημα των 25 μερών. Αυτό διαπιστώνεται από το νήπιο 2, το οποίο 

κατανάλωσε ως κολατσιό το γιαούρτι τις περισσότερες φορές εκείνο το διάστημα. Το 

ίδιο ισχύει και για το νήπιο 7. 

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν επηρεαστεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον 

και έχουν διαμορφώσει τις διατροφικές τους συνήθειες. Επίσης τα δίδυμα αδέρφια 

παρουσιάζαν ομοιότητες αλλά και διαφορές στην διατροφή τους. Για παράδειγμα το 

νήπιο 14 έτρωγε καθημερινά μανταρίνι και κεκάκι ενώ η αδερφή του (νήπιο 5) 

πολλές φορές δεν έπαιρνε το φρούτο μαζί της και έτρωγε μόνο κεκάκι. Αλλό 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νήπιο 3 που σε καθημερινή βάση είχε χυμό 

πάντα με το κολατσιό του ενώ  αδερφός του (νήπιο 6) τις περισσότερες φορές δεν 

είχε χυμό με το κολατσιό του. 

Τέλος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα παιδιά σ’αυτήν την ηλικία μπορούν να 

επηρεαστούν εύκολα αν μια τροφή τους διαγείρει το ενδιαφέρον και θελήσουν να την 

δοκιμάζουν. Έτσι μπορούν εύκολα να αλλαξουν τις διατροφικές τους προτιμήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Ενδεικτικό ημερολόγιο 
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